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

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

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

ΝΕΕΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΕΣ 

& ΧΩΝΕΥΤΕΣ 
ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ

> 401 Security

> 400 Security

> 402 Security

> 403 Security

> 671 L  HAPPINESS

> 671 RENATA

ασφάλεια αισθητική

προστασία

Επεκτείνει την ασφάλεια!
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ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΑ
H ΠΡΑΣΙΝΗ   ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΕΣΤ ΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (TRT) 

ΚΑΘΕΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΚΙΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΜΑ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΑΝΑΓΚΗ
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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
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
∆ηµ. Γ. Χρηστάκης
∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Καθηγητής ΤΕΙ Ηρακλείου,
∆/ντής Εργαστηρίου Αιολικής Ενέργειας
Θράσος Πανίδης
∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών

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.

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

ΕΕκκδδόόττηηςς::
Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
ΈΈκκδδοοσσηη  --  ΙΙδδιιοοκκττηησσίίαα::
Profilgroup Ο.Ε.
ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  ΈΈκκδδοοσσηηςς::  
Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης
ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς  &&  mmaarrkkeettiinngg::  
Απόστολος Πλεξίδας
ΥΥπποοδδοοχχήή  ∆∆ιιααφφήήµµιισσηηςς::  
Χρύσα Ντάφη
ΤΤµµήήµµαα  ∆∆ιιααφφήήµµιισσηηςς  &&  ∆∆ηηµµ..  ΣΣχχέέσσεειιςς::
Πρόδροµος Τζιµπρόγλου
ΓΓρρααµµµµααττεείίαα  --  ΛΛοογγιισσττήήρριιοο::
Μαρία Παπασίκα
ΣΣυυνντταακκττιικκήή  ΟΟµµάάδδαα::  
Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης 
Ανδριανή Μυρτώ Αρώνη
ΥΥππεεύύθθυυννηη  ∆∆ηηµµιιοουυρργγιικκοούύ  ΤΤµµήήµµααττοοςς::
Ελισάβετ ∆εµιρτζόγλου 
∆∆ηηµµιιοουυρργγιικκόό  ΤΤµµήήµµαα::
Φιλίτσα Τσουλή 
ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήήςς  έέκκδδοοσσηηςς  eeccoonn33..ggrr::
Profilgroup

CTP - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ:
ΑΦΟΙ Λ. ΑΚΡΙΤΙ∆Η Ο.Ε. Τηλ.: 2310 796.923-6
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ADVARTIA & UPSOLAR
ALUPLAST
AGEAN POWER
WASSER BERLIN 2011
SMA HELLAS AE
CONERGY
µπµ∂Ãƒøª
∂§§∏¡π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ∞¡∞¶∆À•∏™ Ã∞§∫√À
POSITIVE ENERGY
ECOWEEK 2011
IBC SOLAR
TENESOL
ENGAIA
VBH
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
EXELGROUP
SCHÜCO HELLAS
NOVA ENERGIA LTD
ADVARTIA
™∂º
∆∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏
IBC SOLAR ∞∂
INTERSOLAR EUROPE
6∏ ¢π∂£¡∏ ∂∫£∂™∏ ENERGY PHOTOVOLTAIC 2011
AGEAN POWER
POST BANK GREEN INSTITUDE
POSITIVE ENERGY

SUNPRODUCTS

SCHÜCO 

KRANNICH

ALUMINCO

NRG TECH

ALEO

KAGO

√ƒ£√BLOCK

VBH

EXALCO

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
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ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
άρθρο: Ανδρέας Μέρµηγκας, Αρχιτέκτων Μηχανικός (TU Darmstadt),

πιστοποιηµένος Ενεργειακός Επιθεωρητής της Ε.Ε. (Γερµανική Πιστοποίηση -

Energieberater TUD).

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΑ
H ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
άρθρο: Γρηγόρης Κοτοπούλης, Γεωπόνος Γ.Π.Α.

ΤΕΣΤ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (TRT) ΚΑΘΕΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
άρθρο: Ιωάννα Τόµελιτς, Μελετητής συστηµάτων Eξοικονόµησης Eνέργειας της

Aid Engineering

ΣΚΙΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
άρθρο: SMA Hellas AE, Χρύσα Τζανή, Marketing Operations Coordinator

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
άρθρο: Κωνσταντίνα Τζουρτζουκλή, Άννα Παπαγακή

Συνεργάτες Energetica Hellas

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ
άρθρο: Καλαϊτζόγλου Ιάκωβος, Μηχ. & Αερ. Μηχανικός, Υ∆Π/Τ∆ Εργ. Τεχνικής

Μηχανικής Πανεπιστήµιο Πατρών

Προβολισιάνος Σπύρος, Μηχ. & Αερ. Μηχανικός, MBA, ∆/νων Σύµβουλος 

“extra mile”

Σκούρας Ιωάννης, Μηχ. & Αερ. Μηχανικός, Επιθεωρητής Εργ. Τεχνικής

Μηχανικής

∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∞ ∫√Àºøª∞∆∞ ∫∞π
∂¡∞§§∞∫∆π∫∂™ ¶∏°∂™ £∂ƒª∞¡™∏™ 72-93

ELITE FIRE

ALFATHERM

HELLENIC PELLETS

PHYSICON

ELVIAL

SCHÜCO 

FINSTRAL
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   Το καλοκαίρι προ των πυλών.

Υψηλές θερµοκρασίες, µεγάλη ηλιοφάνεια, ανάγκη για
προηγµένη θερµοµόνωση. Γι’ αυτό ετοιµάσαµε ενα αφιέρωµα
στα ενεργειακά κουφώµατα πόρτες και παράθυρα, αλλα για να
µην ξεχνάµε ότι το καλοκάιρι είναι ο προποµπός του χειµώνα µε
αυτό το σκεπτικό ετοιµάσαµε και ενα αφιέρωµα στις
εναλλακτικές πηγές θέρµανσης όπως pellets και ενεργειακά
τζάκια.

Παράλληλα στο τεύχος αυτό θα ενηµερωθείτε για τα νέα γυρω
απο τον κλάδο καθώς επισης θα ανακαλύψετε προϊόντα και
υπηρεσίες που θα ανοίξουν τους ορίζοντές σας στη δόµηση.

Καλό ∆ιάβασµα

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης 
Εκδότης

™∏ª∂πøª∞ ∂∫¢√∆∏

 Econ3

Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή

econ3
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ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΑ
H ΠΡΑΣΙΝΗ   ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΕΣΤ ΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (TRT) 

ΚΑΘΕΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΚΙΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΜΑ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΑΝΑΓΚΗ
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ADVARTIA & UPSOLAR
™Àªºø¡π∞ °π∞ ¶ƒ√ª∏£∂π∞

ºø∆√µ√§∆∞´∫ø¡ ¶§∞π™πø¡ 20MWP

Ο όµιλος εταιριών κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων ADVARTIA Energy
Group και η εταιρία φωτοβολταϊκών πλαισίων Upsolar, προχώρησαν σε
συµφωνία για την προµήθεια εξοπλισµού φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος
20MWp συνολικά. Οι παραδόσεις των πλαισίων αφορούν µέρος των αναγκών
της ADVARTIA για τις αγορές της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Βουλγαρίας απ’
τον Μάιο του 2011 έως και τον Φεβρουάριο του 2012.

Ο Πρόεδρος του οµίλου ADVARTIA Energy Group ∆ρ. Μιχάλης Παπαοικόνοµου
ανέφερε τα εξής: 

«Η συγκεκριµένη συνεργασία έρχεται σαν φυσική συνέχεια της ανάπτυξης
που παρουσιάζει ο όµιλος µας στις δυναµικά αναπτυσσόµενες αγορές της
Ελλάδος, Ιταλίας και Βουλγαρίας. Η Upsolar είναι µία από τις κορυφαίες
εταιρείες φωτοβολταϊκών πλαισίων σε παγκόσµιο επίπεδο µε χαρακτηριστικά
που ταιριάζουν απόλυτα στην δική µας φιλοσοφία. ∆ίνει βασική
προτεραιότητα στην ποιότητα κατασκευής των προϊόντων της και την παροχή
υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Επιλογές που επιβεβαιώνονται και από τις
κορυφαίες εγγυήσεις που η εταιρία παρέχει για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της,
οι οποίες είναι από τις µεγαλύτερες που δίνονται στον κλάδο και από τις
ελάχιστες που ακολουθούνε τα ίδια τα φωτοβολταϊκά πλαίσια και όχι µόνο την
κατασκευαστική εταιρία».

Από την µεριά του ο Πρόεδρος της Upsolar, κ. Zhe Jiang υπογράµµισε:

«Η συµφωνία αυτή επιβεβαιώνει και επιβραβεύει την εταιρία µας για την
επιλογή της να επενδύσει στην ποιότητα και όχι στα οφέλη της χωρίς έλεγχο
µαζικής παραγωγής και να επισφραγίσει το όλο εγχείρηµα προχωρώντας στην
ασφάλιση των εγγυήσεων που προσφέρει µε διεθνώς κορυφαίο ασφαλιστικό
οίκο. Η επιτυχηµένη πορεία του οµίλου ADVARTIA Energy Group και η
τεχνογνωσία τους σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης, χρηµατοδότησης και
υλοποίησης ενός έργου καθιστούν την συγκεκριµένη συνεργασία πολύ
ελκυστική για την εταιρία µας. Θεωρούµε ότι το υψηλό ποιοτικό επίπεδο των
φωτοβολταϊκών σταθµών που κατασκευάζει η ADVARTIA χρησιµοποιώντας τα
προϊόντα µας και η επίτευξη εξαιρετικά υψηλών αποδόσεων παραγωγής
στις µονάδες της είναι και θα είναι η καλύτερη διαφήµιση για εµάς.»

περισσότερες πληροφορίες

Μαρία Τσακάλου

Public Relations
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ALUPLAST
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Η fensterbau/frontale, - η µεγαλύτερη έκθεση του κατασκευαστικού κλάδου
των κουφωµάτων – επεκτάθηκε για πρώτη φορά το Φεβρουάριο, πολύ πέρα
από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Η έκθεση τόλµησε αυτό το βήµα διότι προβλέπει
ακριβώς στην Ινδία, -µια από τις πλέον υποσχόµενες αγορές στον κλάδο των
κατασκευών-, µεγάλες δυνατότητες.

Η Aluplast το αναγνώρισε αυτό πολύ καιρό πριν και έχει καθιερωθεί εδώ και
τρία χρόνια σε αυτή την αγορά, µε τοπικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και
τεχνική υποστήριξη. Έτσι, ήταν φυσικό η εταιρία να συµµετάσχει µε την επι
τόπου οµάδα της στην, fensterbau/frontale, στο Νέο ∆ελχί. Ακόµη και η θέση
του περιπτέρου της aluplast αντικατοπτρίζει τον ηγετικό της ρόλο στην ινδική
αγορά. Χάρη και στην εξαιρετική εµφάνιση και παρουσίαση που έγινε στο
πνεύµα της εταιρίας, η aluplast δέχτηκε εντυπωσιακό αριθµό επισκεπτών.
Με ένα επιτυχηµένο µείγµα από καινοτόµες ευρωπαϊκές λύσεις κουφωµάτων
και µια προσαρµοσµένη στην τοπική αγορά επιλογή προϊόντων, η aluplast
άγγιξε το ενδιαφέρον των επισκεπτών και αποδείχτηκε για άλλη µια φορά
πρωτοπόρος των συνθετικών συστηµάτων κουφώµατων.

Παρουσιάστηκαν, εκτός από τα κλασικά παράθυρα -Casement, οι λειτουργίες
ανοιγόµενου, και ανοιγόµενου/ ανακλινόµενου, το περιστρεφόµενο
παράθυρο (Schwingfenster) καθώς και συρόµενα κουφώµατα µε οδηγό
υποδοχής πολλαπλών στοιχείων. Καθώς η ινδική αγορά κυριαρχείται από τη
ζήτηση για κουφώµατα µεγάλων ανοιγµάτων, παρουσιάστηκε το σύστηµα
συρόµενου multi- sliding µε την προσαρµογή συνδυασµών κάσας, ως
συρόµενη πόρτα τριών διαδρόµων.

Εκτός από την ποικιλοµορφία της γκάµας προϊόντων της aluplast,
παρουσιάστηκαν στους επισκέπτες στην «aluplast performance zone», τα
οφέλη του συνθετικού κουφώµατος. Με τη βοήθεια ενός ηχείου (Soundbox)
αναπαραστάθηκε ένα αυθεντικό αστικό περιβάλλον, το οποίο τονίζει την
εξαιρετική ηχοµόνωση των συνθετικών κουφωµάτων. Επιπρόσθετα, οι
ενδιαφερόµενοι επισκέπτες µπορούσαν µέσω ενός κλιµατικού κουτιού
αναπαράστασης(Klimabox) να συγκρίνουν τη µόνωση µε τα συµβατικά
κουφώµατα αλουµινίου. Αυτό φάνηκε ιδιαίτερα µε τη χρήση µιας
υπέρυθρης κάµερας.

Ο Arun Sharma, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της aluplast Ινδίας, δηλώνει µε την
εξέλιξη της έκθεσης κάτι περισσότερο από ικανοποιηµένος: «Η προσέλευση
των ενδιαφεροµένων πελατών, αρχιτεκτόνων και εργολάβων µας έχει
εκπλήξει. Επίσης, το «Zero Energy House» που δηµιουργήθηκε σε συνεργασία
µε το αρχιτεκτονικό γραφείο «Design and Development» και τους εργολάβους
«3C» και παρουσιάστηκε στον εκθεσιακό χώρο, είχε ιδιαίτερη ανταπόκριση
µεταξύ των επισκεπτών».

Ο Patrick Seitz, συνιδιοκτήτης του οµίλου της aluplast έχει παρόµοια άποψη.
«Έχουµε στήσει εδώ µια ισχυρή οµάδα και αυτό το αισθάνονται οι πελάτες
µας. Έχοντας ήδη µια επιτυχία πίσω µας, κοιτάµε σε ένα πολύ ελπιδοφόρο
2011. Η έκθεση, fensterbau/frontale India, είχε µια µεγάλη συνεισφορά».

Ο όµιλος Aluplast
συγκαταλέγεται στους
µεγαλύτερους και πιο
καινοτόµους διεθνείς
κατασκευαστές συστηµάτων
συνθετικών κουφωµάτων και
είναι σήµερα µεταξύ των
πέντε κορυφαίων του
κλάδου στην Ευρωπαϊκή
κατάταξη. Μέσα σε ένα
τέταρτο του αιώνα,
ολόκληρος ο όµιλος
αναπτύχθηκε σε έναν
παγκόσµιο παίκτη (Global
Player). Αυτή τη στιγµή η
Aluplast δραστηριοποιείται
µε 21 τόπους παραγωγής και
γραφεία
πωλήσεων σε όλο τον κόσµο
και έχει περίπου 1600
εταιρίες µεταξύ των
πελατών της, οι οποίες
παράγουν σε σύνολο
περισσότερα από 10
εκατοµµύρια κουφώµατα
ετησίως.

περισσότερες πληροφορίες

Ευαγγελία Γκιουτσιουκώστα

ÙÂ‡¯Ô˜ 15 � ª¿˚Ô˜ - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2011



14 ÙÂ‡¯Ô˜ 15 � ª¿˚Ô˜ - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2011

∂π¢∏™∂π™

AEGEAN POWER
15∏ ™À∑∏∆∏™∏ ™∆ƒ√°°À§∏™ ∆ƒ∞¶∂∑∏™

ª∂ ∆∏¡ ∂§§∏¡π∫∏ ∫Àµ∂ƒ¡∏™∏

Η AEGEAN POWER ΣΤΗ «15η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΤΟΥ ECONOMIST

Η AEGEAN POWER, η ελληνική ιδιωτική εταιρία προµήθειας και εµπορίας
ηλεκτρικού ρεύµατος, µέλος του Οµίλου AEGEAN, συµµετείχε ως
υποστηρικτής στη «15η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε την Ελληνική
Κυβέρνηση» που διοργάνωσε ο Economist και πραγµατοποιήθηκε 17-19 Μαΐου
στο ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi. 

Με τη συµµετοχή της στο Συνέδριο του Economist, η Aegean Power στηρίζει
έµπρακτα ένα θεσµό κύρους που στοχεύει στην ανάλυση της τρέχουσας
πολιτικής και οικονοµικής πραγµατικότητας, αλλά και στην ανάδειξη
προτάσεων για τη βελτίωση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής οικονοµίας σε
όλους τους τοµείς. Η συµβολή της ενέργειας στην ανάπτυξη και ο ρόλος της
στη διαµόρφωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε εθνικό
επίπεδο αποτελεί στρατηγικής σηµασίας στόχο για την εταιρία.

Παράλληλα, η εταιρία είχε έντονη παρουσία στο Συνέδριο, καθώς διέθετε
περίπτερο στο οποίο παρείχε ολοκληρωµένη ενηµέρωση για όλα τα
ενεργειακά της πακέτα, τόσο για επιχειρήσεις, όσο και για νοικοκυριά. 
Οι ενδιαφερόµενοι είχαν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για την
εξατοµικευµένη προϊοντική λύση που καλύπτει τις δικές τους ανάγκες σε
ηλεκτρικό ρεύµα, διασφαλίζοντας προς όφελος τους τις ποιοτικές και
ολοκληρωµένες υπηρεσίες της AEGEAN POWER.  

Με αφορµή την υποστήριξη και παρουσία της εταιρίας στο Συνέδριο του
Economist, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Aegean Power, κ. Βασίλης Μηλιώνης
δήλωσε σχετικά: «Η παρουσία µας στο Συνέδριο αποτελεί µια συµβολική
«επένδυση» στη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν το διάλογο µεταξύ
πολιτικών και εκπροσώπων της αγοράς, που αποσκοπούν στην εθνική
ανάπτυξη. Είναι στρατηγική µας επιλογή να συµβάλουµε στην ανάδειξη
προσπαθειών που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και
ανταγωνιστικότητας της χώρας µας. Θεωρούµε ότι ο ρόλος της ενέργειας είναι
εξαιρετικά σηµαντικός και στην κατεύθυνση αυτή, προσφέρουµε στους
επιχειρησιακούς και οικιακούς πελάτες µας, άρτιες και ποιοτικές ενεργειακές
λύσεις, πάντα στις πιο ανταγωνιστικές τιµές της αγοράς και µε
προσωποποιηµένη και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση.»

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

περισσότερες πληροφορίες

Αλκιβιάδη Σιαράβα

Politics GlobalCom
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WASSER BERLIN 2011
14∏ ¢π∂£¡∏™ ∂π¢π∫∏ ∂∫£∂™∏ ∫∞π ™À¡∂¢ƒπ√
À¢∞∆√™ ∫∞π ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ∞¶√µ§∏∆ø¡

Στις 02.05. - 05.05.2011 πραγµατοποιηθηκε η 14η ∆ιεθνής Ειδική Έκθεση και
Συνέδριο Ύδατος και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων  WΑSSER BERLIN 2011. 
Η WASSER BERLIN πραγµατοποιείται στο Βερολίνο µε συχνότητα δύο χρόνων.
Κατά την περίοδο αυτή δηµιουργείται σ’ ένα  από τα µεγαλύτερα εκθεσιακά
κέντρα της Γερµανίας ένα αυτόνοµο φόρουµ, στο οποίο  παρουσιάζεται
πλήρως η τεχνολογία ύδατος και διαχείρισης αποβλήτων. Έχουν
προγραµµατιστεί συνέδρια και παρουσιάσεις υψηλού επιπέδου, τα οποία
αποτελούν σηµείο αναφοράς για τους επαγγελµατίες όλου του κόσµου.

Τα εκθέµατα της WASSER BERLIN είναι: 
• Ανεύρεση και επεξεργασία ύδατος, αξιοποίηση βρόχινου νερού
• ∆ίκτυα διανοµής ύδατος και εξαρτήµατα υδροδοτικών αγωγών
• Υδραυλικά, αντλίες, ανυψωτικά συστήµατα
• Τεχνολογία µέτρησης, ρύθµισης και χηµικής ανάλυσης
• Προστασία υδάτων, υπόγειων υδάτων και εδάφους
• Πρώτες ύλες και βιοµηχανικός εξοπλισµός
• Τεχνολογία επικοινωνίας και πληροφοριών

Στην τελευταία διοργάνωση σηµειώθηκε παρά τις παγκόσµιες αντίξοες
οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν, σηµαντική αύξηση στους εκθέτες (704
εκθέτες από 630 που ήταν το 2006), στην εκθεσιακή επιφάνεια (49.000τ. µ.),
αλλά και στους επισκέπτες και ειδικά στους επισκέπτες από το εξωτερικό
(34.583 επισκέπτες από 26.000 που ήταν το 2006, 28% των επισκεπτών
προέρχονταν από το εξωτερικό και συγκεκριµένα από 79 διαφορετικές
χώρες). Ρεκόρ συµµετοχής σηµείωσε και το Συνέδριο Ύδατος και ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων µε 6.987 συµµετέχοντες από 5.498 που ήταν το 2006, µε 100
διαφορετικά θεµατικά πλαίσια και 350 οµιλητές. 

Τα highlights της WASSER BERLIN 2011 είναι:
• WASsERLEBEN ειδική έκθεση για το κοινό µε θέµα τη διαχείριση του νερού
• 29ο International No Dig – Συνέδριο και έκθεση ‘χωρίς σκάψιµο’ 
• Οργανωµένα τουρ σε εργοτάξια του Βερολίνου για κατ’ ιδίαν γνωριµία µε 

τις νέες τεχνολογίες ύδατος
• wat ηµερίδα ύδατος  

Τιµώµενη χώρα για το 2011: Ρωσία. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες 

Αθηνά Θεοφανίδου

Εκπρόσωπος του

Εκθεσιακού Οργανισµού

του Βερολίνου στην Ελλάδα

wasser.2011

∂π¢∏™∂π™
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SMA HELLAS AE
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Η υπηρεσία Sunny Portal της SMA προσφέρει ασφάλεια, διασφαλίζοντας τη
µέγιστη απόδοση. 

Με περισσότερες από 50.000 καταγεγραµµένες φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 100 χώρες, το Sunny Portal της SMA
αποτελεί τη µεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρµα για την τηλεµετρία,
διαχείριση και παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στον κόσµο. Αυτό
ισοδυναµεί µε 3,5 GW ενέργειας που επιτηρούνται είτε µέσω του Sunny
Portal, είτε µέσω της εφαρµογής για iPhone – υπηρεσίες που διατίθενται
δωρεάν. 

«Το SMA Sunny Portal είναι η εφαρµογή που προτιµούν οι περισσότεροι
ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών συστηµάτων, όσο και εγκαταστάτες και τεχνικοί,
καθώς η κεντρική διαχείριση και η παρακολούθηση του συστήµατος
εξοικονοµούν χρόνο και χρήµα», δήλωσε ο Γενικός ∆ιευθυντής της SMA Hellas
κ. Χάρης Χρηστίδης. «Στην Ελλάδα, περίπου 1500 φωτοβολταϊκά συστήµατα
έχουν επιλέξει το Sunny Portal της SMA ως σύστηµα τηλεµετρίαs ενώ περίπου
τα µισά εξ’ αυτών  βρίσκονται και στα δηµοσίως διαθέσιµα αρχεία του portal»,
συµπλήρωσε και συνέχισε: «Με το Sunny Portal, οι πελάτες µας έχουν
πρόσβαση στα δεδοµένα των φωτοβολταϊκών τους συστηµάτων κάθε στιγµή
και από οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου, διασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο
τη µέγιστη απόδοση των συστηµάτων τους και τελικά την ταχύτερη απόσβεσή
τους, αφού µπορούν να διαπιστώσουν εγκαίρως οποιαδήποτε δυσλειτουργία
που ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της φωτοβολταϊκής
εγκατάστασης». 

περισσότερες πληροφορίες

Βίκυ Ζερβούδη



Το Sunny Portal είναι φιλικό προς το χρήστη, προσφέροντας δυνατότητες
εξατοµίκευσης και πληροφορίες για κάθε φωτοβολταϊκό σύστηµα
ανεξάρτητα από τις ρυθµίσεις ή το µέγεθός του. Η πρόσβαση είναι εύκολη
καθώς γίνεται µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου µε
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο ή της ειδικής εφαρµογής για iPhone. ∆εδοµένα όπως
οι ηµερήσιες, µηνιαίες ή ετήσιες αναφορές για την ενεργειακή απόδοση
παρουσιάζονται σε λεπτοµερείς πίνακες και διαγράµµατα. Μέσω του Sunny
Portal, υπάρχει επίσης η δυνατότητα αποστολής µέσω e-mail αναφορών
σχετικά µε την απόδοση του έργου, καθώς και άλλων πληροφοριών, όπως η
µέγιστη ισχύς, η οικονοµική απόδοση και η µείωση CO2 σε τόνους, σε ετήσια
βάση, απευθείας στο χρήστη. Όλες αυτές οι πληροφορίες αναρτώνται
καθηµερινά µέσω του SMA Sunny WebBox, τον κόµβο επικοινωνίας που
συλλέγει συνέχεια δεδοµένα από τους ηλιακούς µετατροπείς. Στην περίπτωση
που ένα Sunny SensorBox εγκατασταθεί στο σύστηµα, στο Sunny Portal θα
οπτικοποιηθεί η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, η θερµοκρασία του
φωτοβολταϊκού πλαισίου, η θερµοκρασία του περιβάλλοντος καθώς και η
ταχύτητα του ανέµου. 

Στο Sunny Portal παρουσιάζονται επίσης πληροφορίες όπως η ηµεροµηνία
ανάληψης του έργου, το µέγεθος, τα χαρακτηριστικά και οι παράµετροι των
πλαισίων, των µετατροπέων και των συστηµάτων επικοινωνίας που
χρησιµοποιούνται. Πέραν του αρχείου, όπου καταγράφεται το ιστορικό
συµβάντων του συστήµατος, οι χρήστες µπορούν να καταχωρούν τα δικά τους
δεδοµένα, από τεχνικές λεπτοµέρειες µέχρι στοιχεία επικοινωνίας του
εγκαταστάτη. 

Εφόσον οι χρήστες επιθυµούν να µοιράζονται τα δεδοµένα απόδοσης,
µπορούν να επιλέξουν συγκεκριµένες σελίδες του Sunny Portal να είναι
δηµόσιες ή να ενσωµατώσουν µεµονωµένες σελίδες στην εταιρική ή
προσωπική τους ιστοσελίδα. 

Το Sunny Portal είναι διαθέσιµο σε 10 γλώσσες: Γερµανικά, Αγγλικά, Ισπανικά,
Ιταλικά, Γαλλικά, Κινέζικα, Ελληνικά, Κορεάτικα, Πορτογαλικά και Τσέχικα. 

Σχετικά µε την SMA
Με κύκλο εργασιών ύψους 1,9 δις ευρώ περίπου για το έτος 2010, 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 δεκαεπτά 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 Φραγκφούρτης (S92) και η µετοχή της
προστέθηκε στο TecDAX. Η SMA έχει διακριθεί επανειληµµένα στο παρελθόν για την
εξαιρετική της απόδοση ως εργοδότης και πρόσφατα κατέκτησε την πρώτη θέση στο
γερµανικό διαγωνισµό "Great Place to Work.
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CONERGY
™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ ECOTEC 2011

Ο υφυπουργός

Περιβάλλοντος, Ενέργειας

και Κλιµατικής Αλλαγής, 

κ. Γιάννης Μανιάτης

καλωσορίζεται στο

περίπτερο της Conergy από

τον κ. Dieter Schmitt,

πρόεδρο της Conergy

Ελλάδος.

Ξενάγηση του υφυπουργού

Περιβάλλοντος, Ενέργειας

και Κλιµατικής Αλλαγής, 

κ. Γιάννη Μανιάτη, στο

Conergy Complete 700 από

τον κ. Γεώργιο Βόκα,

εµπορικό διευθυντή της

Conergy Ελλάδος.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία της Conergy στην έκθεση
φωτοβολταϊκών συστηµάτων ECOTEC 2011 (7-10/4/2011), όπου παρουσίασε το
σύνολο της γκάµας των υψηλής γερµανικής ποιότητας και προδιαγραφών
προϊόντων της.

Εκατοντάδες επισκεπτών πέρασαν από το περίπτερο της εταιρίας για να
ενηµερωθούν και να δουν από κοντά το µεγαλύτερο Φ/Β σύστηµα της αγοράς
και την παγκόσµια καινοτοµία για µεγάλα Φ/Β έργα Conergy Complete 700,
που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.

Το «θηριώδες» σε διαστάσεις σύστηµα συγκέντρωσε την προσοχή του
υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Γιάννη
Μανιάτη (συνηµµένες φωτό), ο οποίος ξεναγήθηκε στο περίπτερο της Conergy
από τους επικεφαλείς της εταιρίας και περιεργάστηκε το Conergy Complete 700.
«Η φετινή ECOTEC συγκέντρωσε περισσότερους επισκέπτες από ποτέ, ως
απόδειξη του µεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει για την ελληνική αγορά
Φ/Β συστηµάτων τόσο από τους επιχειρηµατίες όσο και από ιδιώτες»,
σηµείωσε ο πρόεδρος της Conergy Ελλάδος κ. Dieter Schmitt, προσθέτωντας
ότι «η συντριπτική πλειονότητα των επισκεπτών στο περίπτερο της Conergy
εκδήλωσε την πρόθεσή της για επενδύσεις στο άµεσο µέλλον, γεγονός που
ερµηνεύουµε ως έναν καλό οιωνό για την επενδυτική διάθεση κατά τους
ερχόµενους µήνες στον κλάδο συνολικά».

Ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον του κοινού για το κορυφαίο Φ/Β πάνελ της
εταιρίας, το Conergy PowerPlus, καθώς και για τους διεθνώς
αναγνωρισµένους και βραβευµένους µετατροπείς Conergy IPG.
Οι επισκέπτες στο περίπτερο της Conergy εµφανίστηκαν εξαιρετικά
ενηµερωµένοι σε τεχνικό επίπεδο, αναζητώντας λύσεις που επιτρέπουν την
άρτια λειτουργία ενός Φ/Β συστήµατος συνολικά και τη βέλτιστη δυνατή
απόδοση. Οι αναζητήσεις αυτές ταυτίζονται απολύτως µε τη φιλοσοφία της
Conergy, η οποία είναι η µοναδική εταιρεία παγκοσµίως που προσφέρει όλα
τα εξαρτήµατα του Φ/Β συστήµατος από µια πηγή, επιτυγχάνοντας την
απόλυτη συµβατότητά τους, τη βέλτιστη δυνατή απόδοσή τους,
προσφέροντας ακόµη και ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά της απώλειας
κερδών από τη Φ/Β εγκατάσταση.
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VIVECHROM LET’S COLOUR TOUR 2011

Φέτος η ΒΙΒΕΧΡΩΜ θα βρίσκεται κοντά σας, σε πολλές πόλεις και γειτονιές
της Ελλάδας µε την κινητή έκθεση Vivechrom Let's Colour Tour 2011! Έµπειροι
τεχνικοί και διακοσµητές, σας µαθαίνουν πώς να οµορφύνετε τη ζωή σας
εύκολα και απλά. 
Επισκεφθείτε µας και µάθετε ποιά προϊόντα να χρησιµοποιήσετε και πώς να
βάψετε βήµα- βήµα και να αλλάξετε το χώρο σας! 
Εµπνευστείτε! Έµπειρες διακοσµήτριες θα σας προτείνουν µοντέρνους
χρωµατικούς συνδυασµούς και θα σας συµβουλεύσουν πως να ανανεώσετε το
σπίτι σας µε χρώµα και στυλ.
Πάρτε µέρος στο µεγάλο διαγωνισµό και σε κάθε περιοχή κερδίστε χρώµατα
αξίας 250€! Συµπληρώστε το κουπόνι συµµετοχής, ρίξτε το στην κάλπη που
θα βρείτε στην κινητή έκθεση της ΒΙΒΕΧΡΩΜ και µπορεί να είστε εσείς ο
νικητής.
Η κινητή έκθεση Vivechrom Let's Colour Tour 2011 ξεκίνησε το ταξίδι της στις
3 Μαΐου. Θα επισκεφτεί πολλές περιοχές της Αττικής και θα συνεχίσει τους
επόµενους µήνες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.
Μάθετε περισσότερα για το πρόγραµµα των επισκέψεων στο
www.vivechrom.gr

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

Για περισσότερες πληροφορίες

Μαρία Θωµά

Τµήµα Marketing
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Το Ε.Ι.Α.Χ., (Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού), έδωσε το παρόν στο 38ο

Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΣΝΕ (Εθνικός  Σύνδεσµος Νοσηλευτών Ελλάδος), µε
τις οµιλίες των εκπροσώπων της επιστηµονικής οµάδας Υγείας του Ε.Ι.Α.Χ.,
που πραγµατοποιήθηκε από τις 10 - 13 Μαΐου 2011, στο Οµήρειο Πνευµατικό
Κέντρο της Χίου.

Ο ∆ρ Πάνος Ευσταθίου, επιστηµονικός σύµβουλος του Ε.Ι.Α.Χ. σε θέµατα
υγείας, στη διάλεξη που έδωσε παρουσία 2.000 νοσηλευτών ανέπτυξε το
θέµα: «Αντιµικροβιακός Χαλκός: Νέα προσέγγιση για την πρόληψη
Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων και τη ∆ηµόσια Υγεία». Η διάλεξη του ∆ρ Πάνου
Ευσταθίου προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των συνέδρων όπως αυτό
καταγράφτηκε από τις πολλές ερωτήσεις και το διάλογο που αναπτύχθηκε,
πιστοποιώντας την αναγκαιότητα εφαρµογής αντιµικροβιακών υλικών σε
νοσοκοµειακές µονάδες ως επιπλέον µέτρο αντιµετώπισης µολυσµατικών
ασθενειών. 

Την Παρασκευή η ∆ρ Κατερίνα Καραγεώργου, µέλος της επιστηµονικής
οµάδας Υγείας του Ε.Ι.Α.Χ., σε ειδική ενότητα του συνεδρίου ανέλυσε το
θέµα: «Σύγκριση αντιµικροβιακής δράσης κραµάτων χαλκού και
αµινογλυκοσιδών έναντι πολυανθεκτικών βακτηρίων», που περιελάµβανε τα
αποτελέσµατα  της συγκριτικής έρευνας που έγιναν από την οµάδα:
Ευαγγελία Κουσκούνη-Αναπληρώτρια καθηγήτρια Βιοπαθολογίας, Ιατρική
Σχολή Παν/µίου Αθηνών, ∆ιευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου,
Αρεταίειο Νοσοκοµείο, Ιωάννα Τσούµα, Ειδικευµένη Ιατρός Βιοπαθολογίας,
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Αρεταίειο Νοσοκοµείο, Ιωάννης Πατίκας,
Ειδικευµένος Ιατρός Βιοπαθολογίας, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Αρεταίειο
Νοσοκοµείο, Κατερίνα Καραγεώργου, ∆ρ Ιατρός Βιοπαθολόγος, MSc,
ΚΕΕΛΠΝΟ/ΕΚΕΠΥ, Μαρία Τσερώνη, Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ,
Συντονίστρια Ιατρικών Υπηρεσιών Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011, Ζαχαρούλα
Μανωλίδου, Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Αναπληρωτής Ιατρικών Υπηρεσιών Special
Olympics ΑΘΗΝΑ 2011, Πάνος Ευσταθίου, ∆ρ Ιατρός Ορθοπαιδικός,
∆ιευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011 και Ιωάννα
Αγραφά, ∆ιοικητικός ∆Ε, Ιατρικές Υπηρεσίες Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011. 

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.

Ο ∆ρ. Πάνος Ευσταθίου,

επιστηµονικός σύµβουλος

του Ε.Ι.Α.Χ. σε θέµατα

υγείας.
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Η Positive Energy παρέδωσε ένα επιπλέον φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 
2 MWp στο Νοµό Λακωνίας 

Η Positive Energy, µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες παροχής ολοκληρωµένων
λύσεων στον χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, παρέδωσε ένα
επιπλέον φωτοβολταϊκό πάρκο στο Νοµό Λακωνίας ισχύος 2 MWp. 
Ακόµα ένα έργο ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας, αφού από τη λειτουργία
του αναµένεται η εξοικονόµηση ετησίως 2.600 τόνων διοξειδίου του άνθρακα
(CO2), δηλαδή όσο απορροφά ένα δάσος 130.000 δέντρων µέσα από τη
φωτοσύνθεσή του, ενώ θα παράγονται ετησίως πάνω από 2.600.000 kWh
ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή όσο θα κατανάλωναν σε ετήσια βάση περίπου
600 νοικοκυριά. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Positive Energy, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος,
δήλωσε σχετικά: «Παραδίδουµε ένα ακόµα σηµαντικό έργο που µας
προσδίδει διπλή ικανοποίηση καθώς ξεκίνησε ως πρόθεση και υλοποιήθηκε
επιτυχώς σε µία εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική περίοδο, όπου η χώρα µας
έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ την έµπρακτη διάθεση των επενδυτών να
αναπτύσσουν έργα υποδοµής “πράσινου” χαρακτήρα, µε όλα τα κοινωνικά,
επιχειρηµατικά και περιβαλλοντικά οφέλη που συνεπάγονται. Στόχος µας
παραµένει η δυνατή συµβολή µας στην υγιή ανάπτυξη της αγοράς, µέσα από
την υλοποίηση αποδοτικών επενδύσεων για την επιχειρηµατικότητα, την
τόνωση της οικονοµίας και φυσικά το περιβάλλον που περνάει τη µεγαλύτερη
κρίση». 

Από την πλευρά της Solar Gate, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας, 
κ. Στέλιος Γεωργιουδάκης, δήλωσε: «Είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που
ανακοινώνουµε σήµερα την υλοποίηση µιας σηµαντικής "πράσινης
επένδυσης" που προχώρησε µε επιµονή, ξεπερνώντας τα εµπόδια της
γραφειοκρατίας και ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στο µέσο µίας εξαιρετικά
δύσκολης οικονοµικής περιόδου. Ευχαριστούµε ξεχωριστά τον κάθε έναν από
τους εκατοντάδες ανθρώπους που ενεπλάκησαν στην επιτυχηµένη υλοποίηση
του έργου. Θέλουµε επίσης, µε την ευκαιρία αυτή, να παροτρύνουµε
αντίστοιχες επενδύσεις που "κτίζουν" τη ζητούµενη από όλους “πράσινη”
ανάπτυξη, δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας, βοηθούν τις τοπικές κοινωνίες,
ωφελούν το περιβάλλον και όλα αυτά σε µια χώρα, που παρά την σοβαρή
οικονοµική κρίση που βιώνει, διαθέτει τεράστιο φυσικό πλούτο και  µεγάλες
προοπτικές στον κλάδο των ΑΠΕ.».

περισσότερες πληροφορίες

Ελίνα Μανιάτη - Κωνσταντίνου
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Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 6ο κατά σειρά συνέδριο και εργαστήρια
'πράσινου' σχεδιασµού της ECOWEEK της ελληνικής αστικής µη κερδοσκοπικής
εταιρίας που από το 2008 αναπτύσει δραστηριότητα και στο εξωτερικό. Το
συνέδριο είχε τίτλο «ECOWEEK 2011: Αστικές Κοινότητες και Πράσινη Αρχιτεκτονική»
και πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 28 Μαρτίου έως 3 Απριλίου µε
τη συµµετοχή περισσοτέρων από 300 συνέδρους, κυρίως φοιτητές και νέοι
µηχανικοί, αρχιτέκτονες και αρχιτέκτονες τοπίου από 16 χώρες. Μετά τα
επίσης επιτυχηµένα συνέδρια της ECOWEEK στην Αθήνα, Κύπρο και στη Μέση
Ανατολή, καθιερώνονται πλέον τα συνέδρια και εργαστήρια της ECOWEEK ως
ένα από τα σηµαντικότερα αρχιτεκτονικά, πολιτιστικά και οικολογικά
happening σχεδιασµού που νέοι επαγγελµατίες και φοιτητές οραµατίζονται
και δηµιουργούν νέες προτάσεις για οικολογικά κτίρια και αειφόρες πόλεις.

Τα εργαστήρια σχεδιασµού της ECOWEEK 2011 φιλοξενήθηκαν σε 37 σηµεία
της Θεσσαλονίκης, µεταξύ αυτών οι σχολές ΑΚΤΟ, αρχιτεκτονικά γραφεία,
γραφεία σχεδιαστών και αρχιτεκτόνων τοπίου, η Βίλα Καπαντζή (Μορφωτικό
Ίδρυµα Εθνικής Τράπεζας) και η Σχολή Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ. 
Στα εργαστήρια οι νέοι επαγγελµατίες, καθοδηγούµενοι από τους ειδικούς και
έµπειρους επαγγελµατίες, ανέπτυξαν ιδέες και προτάσεις για οικολογικές
παρεµβάσεις και προτάσεις σχεδιασµού τοπίου στο κέντρο της πόλης µε τη
συνεργασία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης - λιµάνι, Ροτόντα, Βαλαωρίτου, Άθωνος,
αγορά - τον σχεδιασµό οικολογικών κατοικιών µηδενικών ρύπων σε διάφορα
σηµεία της πόλης, τις οικολογικές παρεµβάσεις σε υπάρχοντα κτίρια - όπως η
Βίλα Καπαντζή και το σχολείο στην οδό Ικτίνου - και τον οικολογικό σχεδιασµό
κτιρίων που θα ωφελήσουν τοπικές και ξένες ΜΚΟ και φορείς.
Το συνέδριο τέλεσε υπό την αιγίδα του ΥΠΕΚΑ, του ΥΠΕΞ, του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου ∆ικαίου, Επιστήµης και Τεχνολογίας και του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.

ECOWEEK ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ:
Ο ιδρυτής και πρόεδρος της ECOWEEK, αρχιτέκτονας Ηλίας Μεσσίνας τόνισε
µεταξύ άλλων: «Η ECOWEEK είναι µία ελληνική πρωτοβουλία. Η αστική µη
κερδοσκοπική εταιρία ECOWEEK γεννήθηκε στην Αίγινα το 2005 και έχει πλέον
αναπτύξει διεθνή δραστηριότητα κυρίως στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
Στόχος της η ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση, κυρίως των νέων, η προώθηση
της αειφορίας, της καινοτοµίας και των αρχών της αξιοβίωτης ολοκληρωµένης
ανάπτυξης, κυρίως όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην
υιοθέτηση απλών καθηµερινών πρακτικών όπως η ανακύκλωση, η κοµποστοποίηση,
η εξοικονόµηση ενέργειας και η οικολογική δόµηση. Η ECOWEEK δίνει βήµα σε
όλο τον κόσµο -κυρίως στους νέους- για την ανταλλαγή καινοτόµων ιδεών στον
σχεδιασµό, τη συνεργασία, την επιχειρηµατικότητα και την ήπια αστική ανάπτυξη».

Ανάµεσα στους διεθνείς οµιλητές του συνεδρίου ήταν ο βραβευµένος αρχιτέκτονας
από τη ∆ανία Louis Becker του γραφείου Henning Larsen Architects, η νέα
βραβευµένη αρχιτέκτονας από τη Σουηδία Rahel Belatchew Lerdell, ο ελληνο-
ισραηλινός αρχιτέκτονας ειδικός στην αρχιτεκτονική της ερήµου καθηγητής
Σάκης Μείρ, ο αρχιτέκτονας τοπίου Θωµάς ∆οξιάδης,  η ελληνίδα αρχιτέκτονας
και ιστορικός αρχιτεκτονικής Στυλιανή Φιλίππου, ο Ιρανός αρχιτέκτονας από το TU
Berlin Reza Shirazi, η αρχιτέκτονας από το Πανεπιστήµιο Mimar Sinan της
Τουρκίας Aylin Ayna, η Ισραηλινή αρχιτέκτονας και διευθύντρια της σχολής
εσωτερικής αρχιτεκτονικής του Holon Institute of Technology Braha Kunda, η
Ιορδανός αρχιτέκτονας Ra'ed Jumean και άλλοι.

Για περισσότερες πληροφορίες

Elias Messinas

M. Arch. Ph.D

Architect & Enviromental Consultant



ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ECOWEEK:
Ανάµεσα στις διεθνείς προσωπικότητες που πλαισίωσαν για άλλη µια χρονιά 
την ECOWEEK ήταν και ο βραβευµένος αρχιτέκτονας Diebedo Francis Kere από
το Βερολίνο που προσκλήθηκε σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Γκαίτε. 
Ο κ. Κερέ, ο  οποίος συγκαταλέγεται ανάµεσα στους βραβευµένους
σύγχρονους αρχιτέκτονες τα κτίρια του οποίου εκτέθηκαν στο Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (ΜΟΜΑ) και µεταξύ άλλων δηµιουργεί
σχολεία στις κοινότητες της Βουρκίνα Φάσο στην Αφρική, αναφέρθηκε στη
βιώσιµη αρχιτεκτονική, που την θεωρεί µία βιώσιµη προοπτική στο χώρο της
αρχιτεκτονικής στις πόλεις, καθώς µπορεί να εξοικονοµήσει µεγάλα ποσά,
γιατί είναι η φθηνή λύση κατασκευής και λειτουργίας κτιρίων. Τόνισε δε στη
συνέντευξη τύπου στο Ολύµπιο της Θεσσαλονίκης τη ∆ευτέρα 28 Μαρτίου,
ότι «διανύουµε την περίοδο αναθεώρησης θεωριών και τεχνικών,
προκειµένου να χτίζουµε πράσινα κτίρια φιλικά στο περιβάλλον και τον
άνθρωπο». Ο αρχιτέκτονας τοπίου George Hargreaves, ο οποίος συµµετείχε
και στο εργαστήριο σχεδιασµού καινοτόµες και αειφόρες λύσεις για την
αξιοποίηση του χώρου της ∆ΕΘ, παρουσίασε, µεταξύ άλλων έργα του
γραφείου του, µεταξύ αυτών και τα Ολυµπιακά έργα στο Λονδίνο για τους
Ολυµπιακούς του 2012.

H ECOWEEK ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Το ενδιαφέρον και την υποστήριξη του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στην ECOWEEK
και τις πρωτοβουλίες των νέων να οραµατιστούν µια οικολογική πόλη, τόνισε ο 
∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης στην παρουσίαση των
προτάσεων των εργαστηρίων στο Βελλίδειο την Παρασκευή 2 Απριλίου και ο
Αντιδήµαρχος  Περιβάλλοντος, Ελευθέρων χώρων και Ποιότητας ζωής,
Κωνσταντίνος Ζέρβας στη συνέντευξη τύπου, ο οποίος αναφέρθηκε στην
προσπάθεια  του ∆ήµου για την ανάπτυξη της πόλης µέσα από την οικολογία
ότι «οι προτάσεις και οι µελέτες που θα κατατεθούν από τα workshops της
ECOWEEK θα µπορέσουν να αποτελέσουν εφαρµοσµένες λύσεις και
απαντήσεις στις ανάγκες της πόλης».

Κορυφαία παράπλευρη εκδήλωση της διοργάνωσης η  µεταφορά από το
Παρίσι της έκθεσης "Global Award for Sustainable Architecture" που
φιλοξενείται στο Γαλλικό Ινστιτούτο.

Σηµαντική ήταν επίσης η συνεργασία της ECOWEEK µε τον ΑΚΤΟ, όπου αφενός 
µεν φιλοξένησε ένα µέρος των εργαστηρίων της ECOWEEK στις εγκαταστάσεις
του, αφετέρου δε µε τις προτάσεις εταιρικού προφίλ για την ΜΚΟ ECOWEEK
από τους φοιτητές του ΑΚΤΟ. Ο Κώστας Αρώνης, ακαδηµαϊκός διευθυντής του
ΑΚΤΟ, ήταν παρόν στη συνέντευξη τύπου της ECOWEEK 2011 στο Ολύµπιο τη
∆ευτέρα 28 Μαρτίου.

Το συνέδριο ECOWEEK 2011 φιλοξενήθηκε σε πολιτιστικούς χώρους της
Θεσσαλονίκης, όπως  το Ολύµπιο, το βιβλιοπωλείο Ιανός, το Ινστιτούτο Γκαίτε,
το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Βελλίδειο και το ΝΟΗΣΙΣ.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ECOWEEK ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ:
ECCO ECOWEEK, στον οικολογικό περίπατο της ∆ιεθνούς Έκθεσης Επίπλου που
πραγµατοιήθηκε στο Μιλάνο στις 12 Απριλίου σε συνεργασία µε το γραφείο
Monostudio.
∆ιεθνές συνέδριο και εργαστήρια σχεδιασµού στο Μιλάνο στις 12-18 Σεπτεµβρίου
µε σηµαντικό παράγοντα την καινοτοµία στον χώρο του οικολογικού σχεδιασµού.
∆ιεθνές συνέδριο και εργαστήρια στην Αθήνα τον Οκτώβριο 2011 σε
συνεργασία µε το περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ.
∆ιεθνές συνέδριο και εργαστήρια σχεδιασµού στη Μέση Ανατολή τον
Φεβρουάριο 2012 σε συνεργασία µε το Holon Institute of Technology.
Θα ακολουθήσουν δράσεις στην Ιταλία, Ρουµανία και Γερµανία.
Με σκοπό να δηµιουργήσει µια κοινότητα νέων 'πράσινων' µηχανικών, η 
ECOWEEK έχει δηµιουργήσει τον νέο ιστοχώρο για τους 'απόφοιτους' και
συµµετέχοντες στα εργαστήρια σχεδιασµού της ECOWEEK όπου προωθείται η
συνεργασία, η δικτύωση και η προβολή των νέων επαγγελµατιών.
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IBC SOLAR
√§√∫§∏ƒø£∏∫∂ ∏ ∂°∫∞∆∞™∆∞™∏ ∂¡√™ ¡∂√À

ºø∆√µ√§∆∞´∫√À ™À™∆∏ª∞∆√™ π™ÃÀ√™ 99,36KWP 

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ενός νέου Φωτοβολταϊκού συστήµατος ισχύος
99,36kwp, µε εξοπλισµό της IBC Solar A.E., σε ανοιχτή έκταση στην Κοµοτηνή.  

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 ενός νέου διασυνδεδεµένου φωτοβολταϊκού συστήµατος συνολικής
ισχύος 99,36kWp σε ανοιχτή έκταση στην περιοχή Προσκυνητές, της Κοµοτηνής.

Η εγκατάσταση του συστήµατος ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2011 από την
εταιρία EGT Solar συνεργάτη της IBC SOLAR A.E. Η σύνδεση µε το δίκτυο έγινε
στις 20/05/11. Το σύστηµα υλοποιήθηκε µε 432 Φ/Β πλαίσια IBC PolySol 230ΤΕ,
πολυκρυσταλλικού τύπου, ισχύος 230Wp ανά πλαίσιο. Ο συγκεκριµένος τύπος
πλαισίου συνοδεύεται από 10ετή εγγύηση την οποία παρέχει η IBC SOLAR A.E.

Σχετικά µε την IBC SOLAR AΕ
Η IBC SOLAR A.E. ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα και αποτελεί έναν από τους
κυρίαρχους προµηθευτές φωτοβολταϊκών συστηµάτων και λύσεων στην Ελληνική
αγορά. Η εταιρία στην Ελλάδα καλύπτει όλο το φάσµα των προϊόντων και υπηρεσιών
της IBC Solar. Πιο συγκεκριµένα, διαθέτει στην Ελληνική αγορά πλήρη γκάµα Φ/Β
εξοπλισµού (πλαίσια, αντιστροφείς, βάσεις στήριξης, συστήµατα µέτρησης και
παρακολούθησης, ρυθµιστές φόρτισης, µπαταρίες, καλώδια και λοιπό ηλεκτρολογικό
εξοπλισµό). Παράλληλα προσφέρει γκάµα υπηρεσιών που ξεκινάει από
συµβουλευτικές υπηρεσίες και τον σχεδιασµό της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, και
φθάνει µέχρι την υλοποίηση του έργου και την παράδοση µε το κλειδί στο χέρι. 

Η IBC SOLAR Α.Ε. έχει αναπτύξει ένα πανελλαδικό δίκτυο επίσηµων διανοµέων-
συνεργατών, οι οποίοι προωθούν τον Φ/Β εξοπλισµό της IBC Solar AE. Στο δίκτυο
διανοµέων-συνεργατών η IBC παρέχει τεχνική κατάρτιση και υποστήριξη.

Σχετικά µε την IBC SOLAR AG
Η IBC SOLAR είναι µια εκ των µεγαλύτερων εταιριών φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε
παγκόσµια κλίµακα, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις για την παραγωγή
ενέργειας από τον ήλιο. Η εταιρία καλύπτει ολόκληρο το φάσµα εργασιών, από τον
σχεδιασµό µέχρι την συνολική λύση µε το κλειδί στο χέρι (turnkey). Παγκοσµίως, η IBC
SOLAR έχει ήδη εγκαταστήσει περισσότερα από 100.000 έργα turnkey συνολικής
ισχύος 1,3GW. Η κλίµακα αυτών των εγκαταστάσεων κυµαίνεται από µεγάλα
διασυνδεδεµένα φωτοβολταϊκά πάρκα µέχρι αυτόνοµα συστήµατα. Η IBC SOLAR
εµπορεύεται τον φωτοβολταϊκό της εξοπλισµό µέσω ενός εκτεταµένου δικτύου
εµπόρων. Ως εργολάβος, σχεδιάζει και υλοποιεί µεγάλα φωτοβολταϊκά έργα. Μέσω
της υποστήριξης και της παρακολούθησης, η IBC SOLAR διασφαλίζει την µέγιστη
απόδοση των φωτοβολταϊκών έργων.

Η IBC SOLAR ιδρύθηκε το 1982 στο Bad Staffelstein στην Γερµανία. Η IBC SOLAR
εκπροσωπείται σε όλο τον κόσµο από τις θυγατρικές της και αυτή την στιγµή
απασχολεί 400 άτοµα, εκ των οποίων τα 280 στην Γερµανία. Ο Όµιλος εταιριών IBC
SOLAR διευθύνεται από τα κεντρικά στο Bad Staffelstein.

Σχετικά µε την EGT Solar-  Εµµανουηλίδης Θεόδωρος & ΣΙΑ ΟΕ
Η εταιρία EGT Solar είναι µια δυναµικά ανερχόµενη εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται
στο χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και των Φωτοβολταικών στη βόρεια
Ελλάδα. Το εξειδικευµένο προσωπικό της έχει την δυνατότητα να υλοποιεί έργα, από
µικρά αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα ως και µεγάλης κλίµακας φωτοβολταϊκά
πάρκα. Η EGT Solar αναλαµβάνει τόσο την µελέτη και τον σχεδιασµό, όσο και την
εγκατάσταση και την συνεχή παρακολούθηση και φροντίδα της σωστής λειτουργίας
της επένδυσής σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Λίλιαν Παναγιωτοπούλου

Γενική άποψη του συστήµατος 

Γενική άποψη του συστήµατος 
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TENESOL
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Η Tenesol, η µεγαλύτερη γαλλική εταιρία φωτοβολταϊκών, θα παρουσιάσει
στην έκθεση Intersolar 2011 τα επιτεύγµατά της στο µεγαλύτερο έργο
αποθήκευσης φωτοβολταϊκής ενέργειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς
και τα πιο πρόσφατα προϊόντα της. Η έκθεση θα λάβει χώρα το διάστηµα 8-10
Ιουνίου στο Μόναχο της Γερµανίας.
Η έκθεση της εταιρίας θα περιλαµβάνει τα εξής προϊόντα:
Σύστηµα αποθήκευσης ενέργειας: Η Tenesol συµµετέχει σε ένα υπό εξέλιξη
ερευνητικό πρόγραµµα το οποίο προσφέρει ένα ολοκληρωµένο πακέτο
µετατροπής και αποθήκευσης φωτοβολταϊκής ενέργειας έως τα τέλη του 2011.

TTEE  LLuummeexx  DDeessiiggnn:: Μια µονάδα διπλού γυαλιού κατόπιν παραγγελίας, η οποία
δίνει στους αρχιτέκτονες την ελευθερία να σχεδιάσουν µοναδικά
φωτοβολταϊκά συστήµατα και κτιριακές εγκαταστάσεις. Προδιαγραφές, όπως
το µέγεθος της µονάδας, η διάταξη των κυψελών, το χρώµα του γυαλιού, η
δοµή της εγκατάστασης και πολλά άλλα, επιδέχονται προσαρµογή για να
ανταποκρίνονται σε κάθε απαίτηση.

ΣΣεειιρράά  TTEE  229900  //  330000  ––  7722MM:: Πρόκειται για τη µεγαλύτερη και πιο ισχυρή
φωτοβολταϊκή µονάδα που έχει κατασκευάσει ποτέ η Tenesol: µια
µονοκρυσταλλική µονάδα ισχύος 300 Wp κατασκευασµένη στο εργοστάσιο
της εταιρίας στην Τουλούζη της Γαλλίας.

ΣΣεειιρράά  TTEE  22220000  ((µµοοννάάδδεεςς  TTEE222200//223300--6600PP++  κκααιι  TTEE223355//225500--6600MM++)):: Η πρώτη σειρά
µονάδων της Tenesol που επιτυγχάνει θετική ανοχή. Οι µονάδες προσφέρουν
ανοχή 0/5Wp της ονοµαστικής τους ισχύος και διατίθενται µε Black Tedlar.

ΣΣεειιρράά  TTEE  22220000  σσεε  µµααύύρροο:: για ιδανική αισθητική αρχιτεκτονική πληρότητα, η
Tenesol έχει κατασκευάσει µια σειρά µονάδων µε µαύρο πλαίσιο και µαύρο
πίσω φύλλο που έχει κατασκευαστεί στην Ευρώπη.

Η Tenesol θα βρίσκεται στην Αίθουσα Α4, στο Περίπτερο 390 της Intersolar
2011. Επιλεγµένα ανώτερα στελέχη των επιχειρηµατικών µονάδων Ευρώπης
και Γερµανίας θα βρίσκονται στο περίπτερο για να καλωσορίσουν τους
επισκέπτες και να συζητήσουν µαζί τους για οικιακές ή ετοιµοπαράδοτες
λύσεις αλλά και υπηρεσίες διανοµής. Η Tenesol έχει περισσότερα από 27
χρόνια εµπειρίας στη διάθεση συνδεδεµένων και µη φωτοβολταϊκών
συστηµάτων παγκοσµίως και δραστηριοποιείται στη Γερµανία για περισσότερα
από 10 χρόνια. Η Intersolar είναι η µεγαλύτερη έκθεση παγκοσµίως στη
βιοµηχανία φωτοβολταϊκών και συγκεντρώνει περισσότερους από 2.000 εκθέτες.

Λίγα λόγια για την Tenesol
Ένας γρήγορα αναπτυσσόµενος παγκόσµιος παίκτης στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας
(µε κύκλο εργασιών 300 εκατοµµυρίων ευρώ το 2010, ετήσια άνοδο 25% για 3 χρόνια),
η Tenesol έχει ως πελάτες επιχειρήσεις, τοπικές αρχές και ιδιώτες. Εδώ και πάνω από
26 χρόνια, η Tenesol σχεδιάζει, κατασκευάζει, εγκαθιστά και διαχειρίζεται συστήµατα
ηλιακής ενέργειας. Παρέχει συστήµατα παραγωγής ή κατανάλωσης της παραγόµενης
ενέργειας (αυτόνοµες τοποθεσίες off-grid, γενική παροχή διασύνδεσης στο δίκτυο
µέσω άµεσης σύνδεσης, ηλιακοί θερµοσίφωνες) για πελάτες της σε όλον τον κόσµο.
Κορυφαίος παίκτης στον τοµέα της, η Tenesol απασχολεί περισσότερους από 1.000
υπαλλήλους σε 24 θυγατρικές, συµπεριλαµβανοµένων δύο εγκαταστάσεων
παραγωγής.

περισσότερες πληροφορίες

Ronan Cloud,

Account Manager
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ENGAIA
∆√ ª∂°∞§À∆∂ƒ√ º/µ ∂ƒ°√ ∆∏™ ∂§§∞¢∞™
ª∂ ¢π∞•√¡π∫√À™ TRACKER ∂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  για
λογαριασµό της εταιρίας SOLARIS SUN ENERGY Α.Ε. 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).

VBH
™∆ƒ∞∆∏°π∫∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ 
∆∏™ MANAGER’S OFFICE HELLAS 

Ο γερµανικός όµιλος VBH Holding AG, είναι πανευρωπαϊκά µια από τις
µεγαλύτερες εµπορικές εταιρίες στον τοµέα των µηχανισµών κουφωµάτων
και του τεχνολογικού εξοπλισµού κτιρίων, µε τζίρο 800.000.000€, 3000
εργαζοµένους σε 45 κράτη.

Στην Ελλάδα, η VBH Hellas A.E. δραστηριοποιείται από το 1995 στον τοµέα των
µηχανισµών κουφωµάτων και τεχνικών έργων. Από τους πρωτοπόρους της
αγοράς, παρουσιάζει µια όσο το δυνατόν πιο πλήρη παλέτα προϊόντων µε την
εγγύηση της αξιοπιστίας που προσφέρει το όνοµα VBH και την ποιότητα των
προσεκτικά επιλεγµένων εταιριών µε τις οποίες συνεργάζεται.

Η Manager’s Office και η VBH Hellas συνεργάζονται πλέον σε θέµατα
ανάπτυξης, πελατοκεντρικής πολιτικής, διαδικασίες, εκπαίδευση προσωπικού
κλπ.

περισσότερες πληροφορίες

Κλειώ Ευαγγελοπούλου

Τµήµα Marketing

∂π¢∏™∂π™
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∂π¢∏™∂π™

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
O PIERRE-PASCAL URBON ∞¡∞§∞ªµ∞¡∂π

∫∞£∏∫√¡∆∞ CHIEF EXECUTIVE OFFICER ∆∏™ SMA

O Pierre-Pascal Urbon εκλέχτηκε ως ο νέος Chief Executive Officer της SMA
Solar Technology AG (SMA/FWB: S92). Κατέχοντας ήδη τη θέση του Chief
Financial Officer στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο Pierre-Pascal Urbon θα αναλάβει
επιπρόσθετα τα καθήκοντα του Chief Executive Officer, διαδεχόµενος τον
Guenther Cramer, ιδρυτικό µέλος της SMA Solar Technology, ο οποίος θα
αποτελεί πλέον µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου της εταιρίας. Η επίσηµη
ανάθεση καθηκόντων πραγµατοποιήθηκε σήµερα 26 Μαΐου 2011, στην ετήσια
Γενική Συνέλευση. 

«Η εκλογή του νέου CEO και η προγραµµατισµένη µετακίνηση των δυο
ιδρυτών της εταιρίας, Günther Cramer and Peter Drews, στο Εποπτικό
Συµβούλιο, σηµατοδοτεί την επόµενη φάση στη στρατηγική διαδοχής του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της SMA και έτσι ολοκληρώνεται «η αλλαγή γενεών»
που σχεδιάζουµε προσεκτικά εδώ και πολλά χρόνια», εξηγεί ο Günther
Cramer, ιδρυτής της SMA. «Συµπληρώνοντας 30 χρόνια ως υπεύθυνοι για τις
λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρίας, ο συνάδελφός µου, Peter Drews,
και εγώ θα υποβάλλουµε υποψηφιότητα για το Εποπτικό Συµβούλιο στην
επόµενη Γενική Συνέλευση, όπως έχει προγραµµατιστεί. Παραµένουµε και οι
δύο αφοσιωµένοι στην SMA και θα συνεχίσουµε να υποστηρίζουµε την οµάδα
σε συµβουλευτικό επίπεδο».

Ο Pierre-Pascal Urbon (40) αποτελεί µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το
2009 µε ευθύνη την Οικονοµική ∆ιαχείριση, το Νοµικό Τµήµα καθώς και τις
Σχέσεις Επενδυτών. Εργάζεται στην SMA από το 2005 και το 2006 ορίστηκε
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο στη ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων και από το 1997 έως το 2005 εργάστηκε ως σύµβουλος
επιχειρήσεων. Κατάγεται από την Ανατολική Βεστφαλία, είναι παντρεµένος
και πατέρας δύο παιδιών. 

«Με τον Pierre-Pascal Urbon η SMA αποκτά έναν νέο CEO που προέρχεται από
τα υφιστάµενα στελέχη της εταιρίας. Έχει συµβάλλει ουσιαστικά ώστε να
φτάσει η εταιρεία εδώ που βρίσκεται σήµερα και θα συνεχίσει να συµβάλει
προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Pierre-Pascal Urbon ήταν υπεύθυνος για την
προώθηση της διεθνοποίησης της SMA και επιπλέον υποστήριξε σηµαντικά
την είσοδό της στο χρηµατιστήριο. Η πλούσια εµπειρία του στον τοµέα των
συµβουλευτικών υπηρεσιών, στη λειτουργική διαχείριση επιχειρησιακών
δραστηριοτήτων και στις διεθνείς αγορές φωτοβολταϊκών συστηµάτων θα
αξιοποιηθεί, σε συνεργασία µε τους συναδέλφους του στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και την υπόλοιπη διεθνή οµάδα της SMA, ώστε να συνεχιστεί η
επιτυχηµένη πορεία της εταιρίας», αναφέρει ο Günther Cramer. 

Τα µέλη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν αναλάβει σηµαντικά
καθήκοντα εδώ και πολλά χρόνια στην SMA και αποτελούν µια πολύ καλά
δοµηµένη οµάδα. Από τη Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε σήµερα,
26 Μαΐου 2011, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αποτελείται από τα ακόλουθα
µέλη: Jürgen Dolle (Chief Human Resources Officer), Roland Grebe (Chief
Technology Officer), Uwe Hertel (Chief Operating Officer), Pierre-Pascal Urbon
(CEO and Chief Financial Officer), και τον Marko Werner (Chief Sales and
Marketing Officer).

περισσότερες πληροφορίες

Εκπρόσωπος τύπου:

Wolfram Eberhardt

∆ιευθυντής Εταιρικής

Επικοινωνίας

Βίκυ Ζερβούδη
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EXELGROUP
∏ ª√¡∞¢π∫∏ ∂§§∏¡π∫∏ ∫∞∆∞™∫∂À∞™∆ƒπ∞
∂∆∞πƒπ∞ º/µ ª∂ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ¢π∫∆À√
∂•√À™π√¢√∆∏ª∂¡ø¡ ™À¡∂ƒ°∞∆ø¡

Η ExelGroup, αποτελεί σήµερα την πρωτοπόρο παραγωγό ελληνικών
φωτοβολταϊκών πλαισίων υψηλής απόδοσης, σταθερών βάσεων στήριξης
µεγάλης αντοχής και ολοκληρωµένων συστηµάτων οροφής. Η ExelGroup
αναγνωρίζοντας τη δυναµική της αγοράς των οικιακών εγκαταστάσεων και την
ανάγκη παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, προχώρησε στη
δηµιουργία ενός Πανελλαδικού ∆ικτύου Συνεργατών Οικιακών Εγκαταστατών
µε την επωνυµία ExelSolar. 
Το όραµα και οι στόχοι της ExelGroup για την αγορά των οικιακών
εγκαταστάσεων είναι:
• η δηµιουργία ενός ισχυρού επώνυµου δικτύου εξουσιοδοτηµένων 

συνεργατών για στέγες και µικρές εγκαταστάσεις, µε παρουσία σε όλη την 
Ελλάδα

• η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, που θα αντικατοπτρίζουν την 
πολύχρονη εµπειρία, την εξειδίκευση και τον επαγγελµατισµό, στο 
ραγδαία αναπτυσσόµενο κλάδο των φωτοβολταϊκών 

• η δηµιουργία της µεγαλύτερης εγκατεστηµένης βάσης οικιακών φ/β 
συστηµάτων στην Ελλάδα.

Ήδη κατά το πρώτο εξάµηνο λειτουργίας του, το ∆ίκτυο ExelSolar αριθµεί
πάνω από 50 Εξουσιοδοτηµένους Συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι το
τέλος του έτους ο αριθµός αυτός προβλέπεται να ανέλθει στους 80. 

Ποια είναι τα οφέλη για τους Συνεργάτες του ∆ικτύου Exel Solar (ενδεικτικές
παροχές και προνόµια);
• Αναγνωρίσιµο πανελλαδικά brand
• Σειρά οικονοµικών και εµπορικών παροχών (εκπτώσεις, bonus, κλπ.)
• Συµµετοχή σε επαγγελµατικά-εκπαιδευτικά σεµινάρια
• Υποστήριξη σε όλους τους τοµείς διοίκησης (human resources, εκπαίδευση 

προσωπικού, business plan, συµµετοχές σε εκθέσεις, κλπ)
• Τυποποιηµένες λειτουργικές διαδικασίες
• Πλήρη γκάµα προϊόντων και λύσεων, προσαρµοσµένων σε κάθε ανάγκη

Ποια είναι τα οφέλη για τους τελικούς πελάτες-επενδυτές;
• Προϊόντα υψηλής απόδοσης και αντοχής (φωτοβολταϊκά Πλαίσια και Βάσεις 

Στήριξης ExelGroup)
o Επιλογή α’υλών από επιλεγµένους, µέσω αυστηρών διαδικασιών, 

αξιόπιστους προµηθευτές
o Πιστοποιήσεις από ευρωπαϊκούς οργανισµούς όπως είναι η TUV 

Hellas και η TUV Rheinland
• Από τις υψηλότερες εγγυήσεις τις αγοράς (10 έτη για τα πάνελ & 20 έτη για 

τις βάσεις)
• Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της ασφάλειας  που παρέχεται από την 

ExelGroup στους Συνεργάτες του ∆ικτύου ExelSolar 
• Παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών από τους Συνεργάτες ExelSolar 

(µελέτη χωροθέτησης, σχεδιασµός, εγκατάσταση, after sales services)
• Εντοποιότητα και άµεση εξυπηρέτηση
• Ευκολία στην παράδοση
• Φερέγγυα προϊόντα που εξασφαλίζουν τραπεζική χρηµατοδότηση 

(bankability)
• Πρόσβαση σε ευέλικτα τραπεζικά προϊόντα

περισσότερες πληροφορίες

Karaili Pelagia

Channel Marketing Manage

∂π¢∏™∂π™
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SCHÜCO HELLAS
™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ ECOTEC 2011

Για µία ακόµα χρονιά η  Schüco Hellas
συµµετείχε µε επιτυχία στην έκθεση ΕCOTEC
2011- ‘’Τεχνολογίες Περιβάλλοντος &
Φωτοβολταϊκά συστήµατα’’, που
πραγµατοποπιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο 
Expo Athens - Ανθούσα Αττικής από 7 εως 10
Απριλίου. 

Στο περίπτερο της Schüco, συνεργάτες και
πελάτες µας µαζί µε πολυάριθµους επισκέπτες
της έκθεσης, είχαν την ευκαιρία να δούν απο
κοντά και να ενηµερωθούν  για τις νέες
τεχνολογίες γύρω από την εξοικονόµηση και
παραγωγή καθαρής ενέργειας µέσω των
Φωτοβολταϊκών συστηµάτων Schüco.

Με τα φ/β συστήµατα Schüco επί στέγης, η
παραγωγή φιλικής προς το περιβάλλον
ενέργειας µπορεί να σηµαίνει και ενίσχυση του
οικογενειακού εισοδήµατος µέσω καινοτόµων
λύσεων για κάθε τύπο κτιρίου.
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NOVA ENERGIA LTD
∂¶π™∏ª∞ ∫∞π ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞

Αντιλαµβανόµενη το αυξηµένο ενδιαφέρον στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από φωτοβολταϊκά αλλά και τη δυναµική της ελληνικής αγοράς
στον τοµέα αυτό, η NOVA ENERGIA LTD ολοκλήρωσε την είσοδό της στην
Ελλάδα η οποία επισηµοποιήθηκε µε τη συµµετοχή της εταιρίας στην έκθεση
ECOTEC 2011 τον περασµένο Απρίλιο.
Οι δεσµοί της NOVA ENERGIA LTD µε την ελληνική αγορά είναι βέβαια παλιοί
αφού µηχανικοί που στελεχώνουν σήµερα την εταιρία έχουν σχεδιάσει και
εγκαταστήσει έργα φωτοβολταϊκών σε διάφορα µέρη της χώρας στο παρελθόν.

Η NOVA ENERGIA LTD ιδρύθηκε µε γνώµονα το πάθος για ένα καθαρότερο
περιβάλλον και στόχο την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων στον σχεδιασµό,
προµήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη-µετά-την-πώληση φωτοβολταϊκών
συστηµάτων οποιουδήποτε µεγέθους, στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής.
Ο ιδρυτής της εταιρίας, κος Claus Rosenberg Gotthard, επέλεξε την Κύπρο ως
βάση λόγω το στρατηγικού της σηµείου. Τα γραφεία της εταιρίας στην Ελλάδα
βρίσκονται προς το παρόν στο Ναύπλιο λόγω του έντονης δραστηριότητας που
υπάρχει στην Πελοπόννησο.
Η ∆ιαφάνεια, η Ακεραιότητα και η Αποδοτικότητα είναι οι αρχές πάνω στις
οποίες στηρίζεται η λειτουργία της εταιρίας ενώ σαφέστατα το πιο πολύτιµο
συστατικό της είναι το ανθρώπινο δυναµικό µε τον επαγγελµατισµό, την
ακαδηµαϊκή γνώση και την εµπειρία του. 

Η κύρια δραστηριότητα της NOVA ENERGIA LTD είναι η παροχή υπηρεσιών EPC
(Engineering, Procurement and Construction) για φωτοβολταϊκά συστήµατα
κάθε µεγέθους και τύπου, πάντα όµως µε δοκιµασµένες τεχνολογικά λύσεις.
Η συνεργασία µε την εταιρία µπορεί να περιοριστεί στο κοµµάτι του
σχεδιασµού, της προµήθειας του εξοπλισµού, της διαχείρισης του έργου, της
εγκατάστασης, της συντήρησης, της αποκατάστασης ή να περιλαµβάνει όλα
τα πιο πάνω συµπληρώνοντας ένα πακέτο µε-το-κλειδί-στο-χέρι.
Πέραν αυτού, η εταιρία παρέχει και συµβουλευτικές υπηρεσίες τόσο τεχνικής
όσο και οικονοµικής φύσης για θέµατα που εµπίπτουν στο αντικείµενό της.
Τέλος, σε συνέχεια της πολύ στενής σχέσης και συνεργασίας µε τον
Νορβηγικό Οίκο REC η NOVA ENERGIA LTD είναι αντιπρόσωπος και
εµπορεύεται / διανέµει τα φωτοβολταϊκά πλαίσια του οίκου µέσω αποθηκών /
κέντρου διανοµής που διατηρεί στην Αθήνα.   

Γνωρίζοντας ότι η εφοδιαστική αλυσίδα παίζει σηµαντικό ρόλο στη χρηµατοδότηση,
στην εγκατάσταση, στην αποδοτικότητα και στη µακροβιότητα κάθε έργου η
NOVA ENERGIA LTD επιλέγει να συνεργάζεται µόνο µε κατασκευαστές που
είναι αντικειµενικά αξιόπιστοι και διεθνώς αποδεκτοί.

Μερικά παραδείγµατα είναι και τα ακόλουθα:
Φ/Β πλαίσια: REC  
Φ/Β πλαίσια τύπου SOLbond της γερµανικής SOLON - ειδικά σχεδιασµένα για
εγκατάσταση σε βιοµηχανικές σκεπές χωρίς τρύπηµα και χωρίς βάσεις στήριξης
Μετατροπείς: SMA 
Βάσεις στήριξης: Hilti και K2 
Ηλιοστάτες (trackers): OΒΑΚ 

περισσότερες πληροφορίες

∆ηµήτρης Κωνσταντίνου
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ADVARTIA
¡∂∞ ∂π™ƒ√∏ ∫∂º∞§∞πø¡ ™∆∏¡ ∂§§∏¡π∫∏
∞°√ƒ∞ ºø∆√µ√§∆∞´∫ø¡

Μόλις ένα µήνα µετά τη δέσµευση 50 εκ. ευρώ από την ADVARTIA για
εξαγορές µονάδων Φ/Β σε Ελλάδα, Ιταλία και Βουλγαρία, η εταιρία είναι στα
τελικά στάδια συζητήσεων για την δέσµευση επιπλέον 50 εκ ευρώ για το ίδιο
σκοπό. Η συµφωνία αναµένεται να κλείσει µέχρι τα µέσα του Ιουνίου, ώστε τα
κεφάλαια να µπορούν να διοχετευτούν άµεσα στις αγορές που
δραστηριοποιείται η εταιρία.

Η αξιοπιστία και η αποτελεσµατικότητα που χαρακτηρίζουν το στελεχιακό
δυναµικό της ADVARTIA έχουν προσελκύσει µεγάλο όγκο ιδιοκτητών µονάδων
Φ/Β που ενδιαφέρονται να ρευστοποιήσουν άµεσα και κερδοφόρα. 
Η εταιρεία άλλωστε δραστηριοποιείται στις εξαγορές µονάδων Φ/Β εδώ και 4
χρόνια και έχει να επιδείξει µόνο επιτυχίες και πολλούς ευχαριστηµένους
επενδυτές µε πολλά εκ. ευρώ κεφαλαίων σε εξαγορές.

Μόνο τον τελευταίο µήνα έχουν εξαγοραστεί 12MWp στην Ελληνική αγορά
ενώ, στην Βουλγαρική αγορά, έχουν δεσµευτεί συνολικά 60MWp. 

Το λυπηρό είναι ότι, ενώ πρώτη προτεραιότητα της ADVARTIA στη διοχέτευση
κεφαλαίων είναι η Ελλάδα, η κινητικότητα πολλών επίδοξων δήθεν
«επενδυτών» στην Ελληνική αγορά που αποπροσανατολίζουν τους πωλητές
αδειών κάνει τη διαδικασία πολύ πιο χρονοβόρα και επίπονη από άλλες
αγορές. Πολλοί ιδιοκτήτες αδειών στην προσπάθεια να επιτύχουν την µέγιστη
δυνατή τιµή πώλησης σπαταλούν χρόνο διερευνώντας την εγκυρότητα
προσφορών από δήθεν «επενδυτές» ή ενδιάµεσους, που τους υπόσχονται
χρονοδιαγράµµατα και τιµήµατα που είναι ανέφικτα.

Η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές πρόκειται για επενδυτές που
προσπαθούν να εισχωρήσουν στην ελληνική αγορά χωρίς να διαθέτουν ούτε
την απαραίτητη τεχνογνωσία ούτε επαρκή κεφάλαια και το βασικότερο χωρίς
να έχουν εξασφαλίσει τραπεζική χρηµατοδότηση.

Έτσι τείνουν να υπεραπλουστεύουν τις διαδικασίες και να προσφέρουν
υπερβολικά τιµήµατα εξαγορών, διαπιστώνοντας µόνο στη πορεία ότι αυτά
που έχουν υποσχεθεί είναι ανέφικτα.

Σε αντίθεση µε αυτή τη τυχοδιωκτική προσέγγιση, η ADVARTIA, που
συγκαταλέγεται στις µεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες κατασκευής
φωτοβολταϊκών πάρκων, έχει δοµηµένη σχέση µε συγκεκριµένα επενδυτικά
Funds εδώ και 4 χρόνια που έχουν ήδη µεγάλο αριθµό λειτουργούντων
µονάδων στην Ελλάδα, χρηµατοδοτηµένων από Ελληνικές και Ξένες τράπεζες,
µε ισχυρή διαθεσιµότητα κεφαλαίων αλλά και τεχνογνωσία.

Το πιο σηµαντικό από όλα είναι ότι η ADVARTIA και τα επενδυτικά FUNDS που
συνεργάζεται έχουν αποδείξει εδώ και 4 χρόνια ότι διαθέτουν τα απαραίτητα
κεφάλαια και γνώση της αγοράς για να φέρουν εις πέρας επιτυχώς τον αριθµό
µονάδων που προσδοκούν να εξαγοράσουν.

∂π¢∏™∂π™
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Αναίτια εµπόδια στην εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε
νησιά θέτει η ∆ΕΗ, υποστηρίζει ο Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).
Οι τοπικές υπηρεσίες της ∆ΕΗ δεν συνδέουν µικρά οικιακά φωτοβολταϊκά
συστήµατα σε αρκετά νησιά, κάνοντας αυθαίρετη ερµηνεία των σχετικών
αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ και της ΡΑΕ, αποφάσεων πάντως που ξεκάθαρα
ενθαρρύνουν την προώθηση των µικρών οικιακών συστηµάτων και µάλιστα
κατά προτεραιότητα.

Το πρόβληµα παρουσιάζεται τόσο στα νησιά µε αυτόνοµο ηλεκτρικό δίκτυο
(τα λεγόµενα µη διασυνδεδεµένα νησιά), όσο και σε εκείνα τα νησιά που
συνδέονται ηλεκτρικά µε το ηπειρωτικό δίκτυο της ∆ΕΗ (Εύβοια, Σποράδες,
Ιόνια, νησιά Αργοσαρωνικού) παρόµοιο πρόβληµα έχει παρουσιαστεί ακόµα
και σε περιοχές του ηπειρωτικού δικτύου (π.χ.Κιλκίς).

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 29-7-2010, µε απόφασή της η ΡΑΕ τόνιζε πως 
“τα περιθώρια ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθµούς που είχαν
προσδιορισθεί, ανά νησί, µε την απόφαση 703/2008 στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα
Νησιά, και είχαν διατεθεί σύµφωνα το καθεστώς που ίσχυε πριν τη θέση σε
ισχύ του ν. 3851/2010 και ιδίως µε την απόφαση 96/2007 της ΡΑΕ, δύνανται
να αξιοποιούνται και από φωτοβολταϊκούς σταθµούς που εντάσσονται στο
Ειδικό Πρόγραµµα της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει,
έως εξαντλήσεως των περιθωρίων αυτών µε βάση τη διαδικασία δέσµευσης
ηλεκτρικού χώρου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο ν. 3851/2010”
(απόφαση ΡΑΕ 1251/2010).

Παρόλα αυτά, η ∆ΕΗ δεν χορηγεί όρους σύνδεσης για µικρά οικιακά
φωτοβολταϊκά (ισχύος έως 5 Κιλοβάτ) σε αρκετά νησιά (χαρακτηριστικό
παράδειγµα η Μυτιλήνη), την ώρα που απέχουµε πολύ ακόµη από τον
κορεσµό των δικτύων στην πράξη. 

Η τυχόν επίκληση του κορεσµού δεν ευσταθεί, αφού, σύµφωνα µε την KΥA
18513/2010, “Συµπλήρωση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις” (ΦΕΚ 1557Β’/22-9-
2010), “ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου και των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών,
αναρτά στο δικτυακό του τόπο στοιχεία που αφορούν το σύνολο της ισχύος
που αντιστοιχεί στα αιτήµατα σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, νησί ή
νησιωτικό σύµπλεγµα, την ήδη συµβασιοποιηµένη ισχύ, καθώς και του
χαρακτηρισµού των τοπικών δικτύων διανοµής νησιών ή νησιωτικών
συµπλεγµάτων ως κορεσµένα ή µη. Με την απόφαση της περίπτωσης α’ της
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, διαπιστώνεται η
δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για τις περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα,
ειδικά για τις εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραµµα αυτό”.
Με άλλα λόγια, η ∆ΕΗ όφειλε να αναρτά στο διαδίκτυο στοιχεία για τον τυχόν
κορεσµό των δικτύων στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά και παρανόµως δεν το
πράττει.
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Σε ότι αφορά τα διασυνδεδεµένα µε το ηπειρωτικό δίκτυο νησιά, το πρόβληµα
πηγάζει από την απόφαση της ∆ΕΗ (19-5-2011) να δέχεται αιτήσεις για µικρά
φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράµµατος από 6-6-2011 χωρίς όµως να
προχωρά σε διατύπωση όρων σύνδεσης, αναφέροντας πως κάτι τέτοιο θα
γίνει µόνο αν αποδεσµευτεί µελλοντικά ισχύς (στην περίπτωση δηλαδή που
δεν υλοποιηθούν φωτοβολταϊκοί σταθµοί για τους οποίους έχουν υποβληθεί
αιτήσεις µετά από τη σχετική πρόσκληση της ΡΑΕ).

Η απόφαση αυτή της ∆ΕΗ αντιβαίνει τη διακηρυγµένη θέση του ΥΠΕΚΑ να
έχουν τα µικρά φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράµµατος απόλυτη
προτεραιότητα έναντι άλλων αιτηµάτων (εγκύκλιος YΑΠΕ/Φ1/οικ.28135, 27-
12-2010).

Οι αποφάσεις αυτές της ∆ΕΗ έχουν προκαλέσει ήδη προβλήµατα σε µικρές
τοπικές εταιρίες εγκαταστατών που δραστηριοποιούνται στα νησιά
απειλώντας την ίδια τη βιωσιµότητά τους.

Ο ΣΕΦ καλεί το ΥΠΕΚΑ και τη ΡΑΕ να παρέµβουν άµεσα ώστε να υποχρεωθεί η
∆ΕΗ να κάνει πράξη αυτό που επιτάσσουν οι µέχρι τώρα αποφάσεις και να
επιτραπεί το αυτονόητο, να συνεχιστεί δηλαδή η εγκατάσταση µικρών
οικιακών φωτοβολταϊκών και στα νησιά.

∂π¢∏™∂π™
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Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 31/03/2011, καταρτισµένες µε
βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, τα αποτελέσµατα 
α΄ τριµήνου 2011 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαµορφώνονται ως εξής:

Οι ενοποιηµένες πωλήσεις διαµορφώνονται σε 13,1 εκατ. ευρώ, έναντι 16,1
εκατ. ευρώ το 2010, µειωµένες κατά 18% κυρίως λόγω της υποχώρησης των
εσόδων από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες της εταιρίας. Τα έσοδα από
τον τοµέα της ενέργειας διαµορφώθηκαν σε 9,4 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ.
ευρώ το 2010, µειωµένα κατά 5,6%. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τοµέα
της εταιρίας προς τρίτους διαµορφώθηκαν στα 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 6 εκατ.
ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, µειωµένες κατά 38,8%.

Η  συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA)
διαµορφώθηκε σε 5,7 εκατ. ευρώ, έναντι 6,7 εκατ. ευρώ το 2010, µειωµένη
κατά 14,1% σε σχέση µε την περυσινή περίοδο. Τα EBITDA από την ενέργεια
διαµορφώθηκαν σε 5,6  εκατ. ευρώ έναντι 6,3 εκατ. ευρώ την περυσινή
περίοδο, µειωµένα κατά 10,6%, συνεπεία και των αυξηµένων εξόδων της
εταιρείας στην προσπάθεια της να επεκταθεί στο εξωτερικό. Τα EBITDA από
τις κατασκευαστικές εργασίες προς τρίτους διαµορφώθηκαν σε 0,1 εκατ.
ευρώ έναντι  0,3 εκατ. ευρώ το α΄ τρίµηνο του 2010, µειωµένα κατά  70%.

Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαµορφώθηκαν σε
3,8  εκατ. ευρώ έναντι 5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, µειωµένα
κατά 24,9%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων επηρεάστηκαν και από τα
µειωµένα έσοδα από τόκους και διαµορφώθηκαν στα 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,7
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, µειωµένα κατά 33,3%. Τα καθαρά
κέρδη µετά από τα δικαιώµατα µειοψηφίας, διαµορφώθηκαν στα  2,5 εκατ. ευρώ,
έναντι  4,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, µειωµένα κατά 40%. 

Οι επενδύσεις του Οµίλου  κατά το πρώτο τρίµηνο του 2011  ανήλθαν σε  45
εκατ. ευρώ, καθώς το επενδυτικό πρόγραµµα εξελίσσεται εντατικά.

Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ µεταβολών του κεφαλαίου
κίνησης ανήλθαν σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι  6,7 εκατ. ευρώ την περυσινή
περίοδο, ενώ η καθαρή δανειακή θέση του Οµίλου (ταµειακά διαθέσιµα µείον
τραπεζικός δανεισµός) διαµορφώθηκε στα επίπεδα των 70  εκατ. ευρώ. 

Μέσα στο 2011 η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ απέκτησε τις πλήρεις άδειες για επιπλέον
69 MW αιολικών πάρκων και 8 MW φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, ενώ σύντοµα
αναµένεται να ξεκινήσει την κατασκευή 178 MW στις ΗΠΑ. Συνολικά, ο Όµιλος
διαθέτει υπό κατασκευή ή πλήρως αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος
477 MW, ενώ πλέον διαθέτει σε λειτουργία 202 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς
ένα ακόµα αιολικό πάρκο ισχύος 12 MW ξεκίνησε πρόσφατα την λειτουργία του
στην Πολωνία, ενώ και το δεύτερο υδροηλεκτρικό έργο της εταιρίας ισχύος 8,5
MW ξεκινά την λειτουργία του. H εταιρία διαθέτει άδειες παραγωγής για
επιπλέον 1.563 MW αιολικών πάρκων, και για 125 MW υδροηλεκτρικών έργων. 

Συνολικά, η εταιρία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει
678 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και την Αµερική.
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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 17 νέων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε στέγες του νοµού Βοιωτίας
ισχύος 10kWp έκαστη. Οι εγκαταστάσεις έγιναν από την εταιρία Αγραφιώτης
Γεώργιος Ο.Ε..
Τα συστήµατα υλοποιήθηκαν µε Φ/Β πλαίσια IBC PolySol 230 LS, IBC PolySol
230MS και Yingli 260C, πολυκρυσταλλικού και µονοκρυσταλλικού τύπου, ισχύος
230Wp και 260Wp ανά πλαίσιο αντίστοιχα, σε όλα τα συστήµατα οι αντιστροφείς
(inverters) είναι τύπου αλυσίδας (string) της εταιρίας SMA.
Οι µονάδες έχουν όλες συνδεθεί µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. Η εγκατάσταση του
εξοπλισµού έγινε από το εξειδικευµένο προσωπικό της Αγραφιώτης Γεώργιος Ο.Ε.
η οποία προσέφερε ως µέρος της συνολικής λύσης την διεκπεραίωση όλων των
απαραίτητων διαδικασιών µέχρι την σύνδεση του συστήµατος στο δίκτυο της ∆ΕΗ.
Τα περιβαλλοντικά οφέλη που θα παράγουν και οι δεκαεπτά φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις αναµένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά καθώς θα αποτρέπουν
κατ’ εκτίµηση την εκποµπή 221 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, ετησίως.

Σχετικά µε την IBC SOLAR AΕ
Η IBC SOLAR A.E. ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα και αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους
προµηθευτές φ/β συστηµάτων και λύσεων Ελληνική αγορά. Η εταιρία στην Ελλάδα
καλύπτει όλο το φάσµα των προϊόντων και υπηρεσιών της IBC Solar. Πιο συγκεκριµένα,
διαθέτει στην Ελληνική αγορά πλήρη γκάµα Φ/Β εξοπλισµού (πλαίσια, αντιστροφείς,
βάσεις στήριξης, συστήµατα µέτρησης και παρακολούθησης, ρυθµιστές φόρτισης,
µπαταρίες, καλώδια και λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισµό). Παράλληλα προσφέρει γκάµα
υπηρεσιών που ξεκινάει από συµβουλευτικές υπηρεσίες και τον σχεδιασµό της φ/β
εγκατάστασης και φθάνει µέχρι την υλοποίηση του έργου και την παράδοση µε το κλειδί
στο χέρι. 
Η IBC SOLAR Α.Ε. έχει αναπτύξει ένα πανελλαδικό δίκτυο επίσηµων διανοµέων-
συνεργατών, οι οποίοι προωθούν τον Φ/Β εξοπλισµό της IBC Solar AE. Στο δίκτυο
διανοµέων-συνεργατών η IBC παρέχει τεχνική κατάρτιση και υποστήριξη.

Σχετικά µε την IBC SOLAR AG
Η IBC SOLAR είναι µια εκ των µεγαλύτερων εταιριών φ/β συστηµάτων σε παγκόσµια
κλίµακα, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις για την παραγωγή ενέργειας από τον
ήλιο. Η εταιρία καλύπτει ολόκληρο το φάσµα εργασιών, από τον σχεδιασµό µέχρι την
συνολική λύση µε το κλειδί στο χέρι (turnkey). Παγκοσµίως, η IBC SOLAR έχει ήδη
εγκαταστήσει περισσότερα από 100.000 έργα turnkey συνολικής ισχύος άνω των 1,3GW. 
Η κλίµακα αυτών των εγκαταστάσεων κυµαίνεται από µεγάλα διασυνδεδεµένα φ/β πάρκα
µέχρι αυτόνοµα συστήµατα. Η IBC SOLAR εµπορεύεται τον φ/β της εξοπλισµό µέσω ενός
εκτεταµένου δικτύου εµπόρων. Ως εργολάβος, σχεδιάζει και υλοποιεί µεγάλα φ/β έργα.
Μέσω της υποστήριξης και της παρακολούθησης, η IBC SOLAR διασφαλίζει την µέγιστη
απόδοση των φ/β έργων.

Η IBC SOLAR ιδρύθηκε το 1982 στο Bad Staffelstein στην Γερµανία. Η IBC SOLAR
εκπροσωπείται σε όλο τον κόσµο από τις θυγατρικές της στην Ολλανδία, στην Γαλλία, στην
Τσεχία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στην Μαλαισία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην Κίνα και
στην Τουρκία. Αυτή την στιγµή απασχολεί πάνω από 400 άτοµα, εκ των οποίων τα 280 στην
Γερµανία. Ο Όµιλος εταιριών IBC SOLAR διευθύνεται από τα κεντρικά στο Bad Staffelstein.

Σχετικά µε την Αγραφιώτης Γεώργιος Ο.Ε.
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1992 και δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρονικών. Από το 2007
ασχολείται  ενεργά µε τα φ/β συστήµατα και ιδιαίτερα τα οικιακά συστήµατα, έχοντας
ήδη συνδέσει στο δίκτυο 425kw στην περιοχή της Λειβαδιάς.

Γενική άποψη ενός εκ των συστηµάτων
στον Ορχοµενό ισχύος 9,89kw

Γενική άποψη ενός εκ των συστηµάτων
στην Αντίκυρα ισχύος 9,89kw
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Το µερίδιο των φ/β για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στη γερµανική
αγορά αυξάνει ευχάριστα γρήγορα. Προβλέπεται ότι θα αυξηθεί από το 3 τοις
εκατό σήµερα σε πάνω από 10 τοις εκατό το 2020. Για να ενσωµατωθούν
αυτές οι ποσότητες ηλεκτρικού ρεύµατος στο σύστηµα παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας θα πρέπει το τελευταίο να γίνει πιο έξυπνο και πιο ευέλικτο.
Εξαιτίας της µεγάλης σηµασίας του θέµατος για τη µελλοντική ανάπτυξη των
φωτοβολταϊκών, για πρώτη φορά οι διοργανωτές οργανώνουν στο πλαίσιο της
Intersolar Europe στο Μόναχο την ειδική έκθεση PV ENERGY WORLD. Αυτή θα
δείξει πόσο µεγάλο µπορεί να γίνει το µερίδιο της ηλιακής ηλεκτρικής
ενέργειας στη Γερµανία και θα παρουσιάσει τα µέτρα, τις τεχνολογικές
καινοτοµίες και τις πολιτικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για να
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. 

Ένας όλο και µεγαλύτερος αριθµός ηλιακών εγκαταστάσεων στη Γερµανία παράγει
όλο και περισσότερη ηλιακή ενέργεια. Η γερµανική αγορά για εγκαταστάσεις
παραγωγής ηλιακής ενέργειας το 2010 σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση µε την
προηγούµενη χρονιά. Σύµφωνα µε στοιχεία της Οµοσπονδιακής Ρυθµιστικής
Αρχής ∆ικτύων (Bundesnetzagentur), το έτος 2010 στο δίκτυο προστέθηκαν
πάνω από 240.000 νέες εγκαταστάσεις φ/βσυνολικής ισχύος 7,25Gigawatt, µε
αποτέλεσµα στο τέλος του 2010 η συνολικά εγκατεστηµένη φ/β ενέργεια στη
Γερµανία ανερχόταν σε περίπου 17 GW. Έως το 2020 προβλέπεται το µερίδιο της
ηλιακής ενέργειας στη γερµανική αγορά ενέργειας να αυξηθεί από το 3% σήµερα
σε πάνω από 10 τοις εκατό. Τότε, σύµφωνα µε τον Οµοσπονδιακό Σύνδεσµο της
Οικονοµίας Ηλιακής Ενέργειας (BSW-Solar), θα έχει εγκατασταθεί φ/β ενέργεια
µεγέθους 52 - 70Gigawatt. Η ηλιακή ενέργεια θα αναπτύσσεται συνεχώς σε πυλώνα
στήριξης των ενεργειακών συστηµάτων στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Εξελίξεις στο γερµανικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
Οι εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας στη Γερµανία σήµερα καλύπτουν ήδη ένα
αξιόλογο µερίδιο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γι’ αυτό θα πρέπει
και µελλοντικά να συµβάλουν ενεργά στη σταθερότητα του δικτύου. Για τη
σταθεροποίηση της τάσης και της συχνότητας θα βοηθήσουν µελλοντικά και
οι µετατροπείς, καθώς µεταξύ άλλων θα µπορούν να τροφοδοτούν άεργο ισχύ.
Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο, σύµφωνα µε τις τελευταίες µελέτες, µπορεί να
συνδεθεί στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος έως και 200% περισσότερη
φ/β ισχύ.  Στην υποδοµή δρα επίσης ανακουφιστικά, όταν οι ιδιοκτήτες των
φ/β εγκαταστάσεων καταναλώνουν οι ίδιοι ένα αυξηµένο ποσοστό της ηλιακής
ενέργειας που παράγουν. Για την αύξηση του ποσοστού της ιδίας κατανάλωσης
όλο και περισσότεροι κατασκευαστές προσφέρουν λύσεις, οι οποίες µεταθέτουν
την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος στους χρόνους της παραγωγής ηλιακής
ενέργειας ή αποθηκεύουν την ηλιακή ενέργεια που έχει παραχθεί µέχρι τις
βραδινές ώρες. Επειδή η ηλιακή ενέργεια παράγεται αποκεντρωτικά και υπάρχουν
διακυµάνσεις κατά την παραγωγή της µε την ηλιακή ακτινοβολία, θα πρέπει να
προσαρµοστεί και το σύστηµα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος στις νέες συνθήκες.
Έτσι µέσω της περαιτέρω ανάπτυξης των διατάξεων επικοινωνίας καθίσταται
δυνατή η ανάπτυξη έξυπνων δικτύων ηλεκτρικού ρεύµατος, των επονοµαζόµενων
Smart Grids. Αυτά δεσµεύουν όλους τους εµπλεκόµενους στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας και καθιστούν δυνατό τον αποδοτικό έλεγχο ολόκληρου του συστήµατος
και αυξάνουν τη διαφάνεια και τις δυνατότητες ελέγχου της παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Η µεγαλύτερη παγκοσµίως
κλαδική έκθεση της
οικονοµίας ηλιακής

ενέργειας παρουσιάζει
για πρώτη φορά την ειδική

έκθεση PV ENERGY
WORLD.
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Η PV ENERGY WOLD στην Intersolar Europe
Ποια είναι τα συγκεκριµένα βήµατα που χρειάζονται για να υλοποιηθούν τα
υψηλά ποσοστά της ηλιακής ενέργειας, δείχνει για πρώτη φορά η ειδική
έκθεση PV ENERGY WORLD στην Αίθουσα B5, περίπτερο B5.130 στο πλαίσιο
της Intersolar Europe 2011. Η ειδική έκθεση παρουσιάζει το ενεργειακό
µείγµα του µέλλοντος στη Γερµανία και δείχνει πόσο µεγάλο µπορεί να γίνει
το µερίδιο των φωτοβολταϊκών. Η ειδική έκθεση παρουσιάζεται από τους
διοργανωτές της Intersolar Europe, τη Solar Promotion GmbH και τη
Pforzheim und der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG
(FWTM), Φράιµπουργκ. Ο σχεδιασµός ως προς το περιεχόµενο και η διοίκηση
ανατέθηκε στο Ινστιτούτο για Ηλιακά Ενεργειακά Συστήµατα του Fraunhofer
(ISE), του Φράιµπουργκ. Σε τέσσερις θεµατικές οµάδες «Smart Grid», «Smart
Building and E-Mobility», «Smart PV Cities» καθώς και «Smart PV Technology
& Economy» περιγράφονται ποια µέτρα, ποιες τεχνολογίες και ποιες πολιτικές
συνθήκες συµβάλλουν στη δηµιουργία υψηλών µεριδίων φωτοβολταϊκής
ενέργειας. Σε ένα κεντρικό φόρουµ, η ειδική έκθεση θα προσφέρει οµιλίες
ειδικών και πάνελ συζητήσεις. Η ειδική έκθεση υποστηρίζεται από την
εταιρεία SMA Solar Technology AG, στο Νίστεταλ (Niestetal) ως βασικό
χορηγό. Χορηγός είναι επίσης η SOLARWATT AG, στη ∆ρέσδη. Υποστηρικτές
είναι η Delta Energy Systems (Germany) GmbH και η Teningen und Fronius
Solarelektronik, στο Βελς (Wels). 

Ο διεθνής κλάδος ηλιακής ενέργειας φιλοξενείται στο Μόναχο
Από τις 8 έως τις 10 Ιουνίου 2011 ο κλάδος ηλιακής ενέργειας συναντάται στο
Μόναχο, καθώς η Intersolar Europe ανοίγει τις πύλες της στο νέο εκθεσιακό
χώρο του Μονάχου. Σε 165.000 τετραγωνικά µέτρα η παγκοσµίως µεγαλύτερη
κλαδική έκθεση της οικονοµίας ηλιακής ενέργειας παρουσιάζει σε 15
αίθουσες και έναν υπαίθριο χώρο πάνω από 2.000 διεθνείς εκθέτες.
Αναµένεται να προσέλθουν περισσότεροι από 75.000 επισκέπτες από
ολόκληρο τον κόσµο για να ενηµερωθούν σχετικά µε τα τελευταία προϊόντα
και υπηρεσίες στους τοµείς των φωτοβολταϊκών, των Φ/Β τεχνολογιών
παραγωγής και της ηλιοθερµίας.  

Η Intersolar Europe 2011 έλαβε χώρα από 8 έως 10 Ιουνίου στο νέο Εκθεσιακό
Κέντρο του Μονάχου (Neue Messe München).

Σχετικά µε την Intersolar 
Η Intersolar µε περισσότερους από 3.000 εκθέτες και 100.000 επισκέπτες σε τρεις
ηπείρους είναι η πρώτη παγκοσµίως έκθεση για το σύνολο της οικονοµίας ηλιακής
ενέργειας. Η Intersolar Europe διοργανώνεται ετησίως στις νέες εγκαταστάσεις του
Εκθεσιακού Οργανισµού του Μονάχου. Είναι η παγκοσµίως µεγαλύτερη κλαδική
έκθεση της ηλιακής βιοµηχανίας και έχει να επιδείξει µία ιστορία σχεδόν είκοσι ετών.
Το έτος 2010 η Intersolar Europe υποδέχτηκε 1884 διεθνείς εκθέτες και
περισσότερους από 72.000 κλαδικούς επισκέπτες. Η Intersolar Europe εστιάζει στους
τοµείς των φωτοβολταϊκών, των Φ/Β τεχνολογιών παραγωγής και της ηλιοθερµίας και
έχει καθιερωθεί από την ίδρυση της ως σηµαντική πλατφόρµα του κλάδου για
κατασκευαστές, προµηθευτές, χονδρέµπορους και παροχείς υπηρεσιών. Η παράλληλη
εκδήλωση Intersolar Europe Conference εµβαθύνει σε θέµατα της έκθεσης. Το 2010
συζήτησαν πάνω από 150 οµιλητές και περίπου 2.000 συµµετέχοντες τα τελευταία
θέµατα του κλάδου και έριξαν φως στις βάσεις των τεχνολογικών, πολιτικών και των
σχετικών µε την αγορά εξελίξεων.
Εκτός από την Intersolar Europe διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2008 η Intersolar
North America στο San Francisco. Το 2009 ακολούθησε η Intersolar India, η οποία από
το 2010 λαµβάνει χώρα στη Βοµβάη. Από το 2011 το «χαρτοφυλάκιο» θα συµπληρωθεί
από την Intersolar China στο Πεκίνο. ∆ιοργανωτές της Intersolar Europe είναι οι
εταιρείες Solar Promotion GmbH, Pforzheim und die  Freiburg Wirtschaft Touristik und
Messe GmbH & Co. KG. Οι εκθέσεις σε Βόρειο Αµερική και Ινδία διοργανώνονται από
τις διεθνείς θυγατρικές εταιρίες Solar Promotion International GmbH και Pforzheim
und der Freiburg Management und Marketing International GmbH (FMMI). Η Intersolar
China οργανώνεται από την Solar Promotion International GmbH και την FMMI σε
συνεργασία µε την MMI Asia.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες 

κα Α. Θεοφανίδου

Οι φορείς της Intersolar
Europe

Φορείς της Intersolar Europe
είναι οι ηγετικές
βιοµηχανικές ενώσεις του
κλάδου ηλιακής ενέργειας: 
ο Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος
της Οικονοµίας Ηλιακής
Ενέργειας (BSW-Solar) ως
αποκλειστικός χορηγός,
καθώς και η Γερµανική
Εταιρία Ηλιακής Ενέργειας
(DGS), η Ευρωπαϊκή
Οµοσπονδία Ηλιοθερµικής
Βιοµηχανίας (ESTIF), η
∆ιεθνής Εταιρία Ηλιακής
Ενέργειας (ISES) και ο όµιλος
SEMI PV Group. Με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Φωτοβολταϊκής
Βιοµηχανίας (EPIA).
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ 
6η ∆ιεθνή Έκθεση ENERGY PHOTOVOLTAIC 2011
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΑΠΕ

Πρωτοπόρος και πάλι η εταιρία οργάνωσης εκθέσεων LEADEREXPO-
LEADERTECH, λίγους µήνες πριν από την έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC ‘ 11
που θα διοργανωθεί 29 Σεπτεµβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2011 στο Metropolitan
Expo (Αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος) πραγµατοποίησε, στο πλαίσιο των
προεκθεσιακών εκδηλώσεών της, την εκδήλωση: 
ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ που έγινε στην ΠΑΤΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ 2011  11π.µ. στο
Κτίριο Αγοράς Αργύρη.  

Η εκδήλωση στέφθηκε µε επιτυχία και διοργανώθηκε µε πρωτοβουλία της
LEADEREXPO-LEADERTECH  και µε την ενεργό συµµετοχή και στήριξη του
∆ήµου της Πάτρας.  
Στη διοργάνωση πραγµατοποιήθηκε 
• ΗΜΕΡΙ∆Α η οποία έδωσε την ευκαιρία στο ενδιαφερόµενο κοινό να 

ενηµερωθεί µε πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για τα φωτοβολταϊκά 
συστήµατα και τα συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας από επιστήµονες 
και ειδικούς &

• ΈΚΘΕΣΗ στην οποία οι  συµµετέχουσες εταιρίες παρουσίασαν στους 
ενδιαφερόµενους τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο. 

Χορηγοί: SILCIO A.E., SOLAR CELLS HELLAS
Χορηγοί επικοινωνίας: ΠΑΤΡΑ TV, ΑΝΤ1radio Πάτρας, Τηλεοπτικό κανάλι
LEPANTO ,Εφηµερίδα ΑΡΚΑ∆ΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ FM, ΛΟΥΤΡΑΚΙ FM,
AΡΚΑ∆ΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ, ΑΡΚΑ∆ΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΚΘΕΤΕΣ
• ARESTI POWER - Συστήµατα εναλλακτικών & ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
• DTS -  Tracking systems
• EUROSOL HELLAS - Μελέτη, εµπορία & εγκατάσταση φ/β συστηµάτων
• HELIOSRES - Μελέτες, εµπόριο, εγκαταστάσεις φ/β συστηµάτων
• NEW PLANNERS - Εµπόριο, εγκαταστάσεις, αντιπροσωπείες ενεργειακών 

συστηµάτων
• RENAPPS Α.Ε. - Προµήθεια, εγκατάσταση ΑΠΕ
• REW HELLAS SOLARTECHNIK – Εµπορία συστηµάτων ΑΠΕ 
• SILCIO Α.Ε. -  Παραγωγή φωτοβολταϊκών πλαισίων
• SOLAR CELLS HELLAS - Παραγωγή φωτοβολταϊκών πλαισίων, στοιχείων και 

δισκίων πυριτίου
• SUNCO A.E. – Τεχνική-ενεργειακή-εµπορική & κατασκευαστική εταιρία 
• SUNERA – Φωτοβολταϊκά συστήµατα
• ΑΓΧΙΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - Φωτοβολταϊκές εφαρµογές
• ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΚΜΩΝ - Τεχνική εταιρία
• ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - Μελέτες, εφαρµογές ΑΠΕ
• ΜΕΤΑΛΛΟΥΜΙΝ ΑΕΒΕ - Συστήµατα στήριξης φωτοβολταϊκών
• ΣΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΕ Α.Ε. - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
• ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ - ΑΦΟΙ ΛΟΥΛΟΥ – Κατασκευή trackers                                    
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Η AEGEAN POWER, για µία ακόµη φορά, επικροτεί την πρωτοβουλία της ΡΑΕ να
απευθύνει συστάσεις για διαφάνεια στα τιµολόγια των προµηθευτών και για
παροχή επαρκούς πληροφόρησης κατανοητής από όλους τους καταναλωτές.
Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύεται το θέµα προστασίας του
υγιούς ανταγωνισµού από αθέµιτες τιµολογιακές πρακτικές & αποφυγής
σταυροειδών επιδοτήσεων στα τιµολόγια και µάλιστα κατά τρόπο σαφή.
Τίθεται έτσι το πλαίσιο εντός του οποίου καλούνται πλέον να δρουν
τιµολογιακά οι προµηθευτές, και δει οι δεσπόζοντες. 

Άλλωστε, η πρόσφατη απόφαση της ΡΑΕ αναφορικά µε τη µεταχείριση
καταχρηστικών και αθέµιτων πρακτικών από τον ανταγωνισµό δικαιώνει την
AEGEAN POWER και την επιλογή της να προσφύγει υπεύθυνα στις αρµόδιες
αρχές το ∆εκέµβριο του 2010, καθώς τα φαινόµενα αθέµιτου ανταγωνισµού
που παρατηρήθηκαν στην αγορά προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
κατέτειναν στη σύγχυση του καταναλωτικού κοινού. 

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία θεωρεί αναγκαία τη διασφάλιση της διαφάνειας
και των συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού στην αγορά της ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς επίσης και τη συνεχή ενηµέρωση των καταναλωτών από τις
αρµόδιες δηµόσιες αρχές για τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς και τα
ειδικότερα δικαιώµατά τους. 

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. 

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.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες 

Κατερίνα Μυτιληναίου
∆ιευθύντρια Marketing
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«ATHENS GREEN 360»

«Το περιβάλλον δεν µας ανήκει, το δανειζόµαστε από τις επόµενες γενιές
και οφείλουµε να το παραδώσουµε κατάλληλο για διαβίωση»

Ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ εντάχθηκε πρόσφατα στο Athens Green 360, το πρώτο
πράσινο δίκτυο επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενισχύοντας ενεργά τις
προσπάθειες για µείωση του ανθρακικού αποτυπώµατος στο Αττικό κλίµα και
την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Μέσα από την περιβαλλοντική του δέσµευση και κεντρικό σύνθηµα «Το
περιβάλλον δεν µας ανήκει, το δανειζόµαστε από τις επόµενες γενιές και
οφείλουµε να το παραδώσουµε κατάλληλο για διαβίωση», ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ
στοχεύει στο µετριασµό των αρνητικών επιπτώσεων από τις παραγωγικές
δραστηριότητες και την προσφορά µεγαλύτερου οφέλους µε την ενεργό
συµµετοχή του σε αξιόλογες τοπικές και διεθνείς πρωτοβουλίες. 

Όπως διαµηνύει ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. ∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος,
«Η χωρίς προηγούµενο πρόκληση της κλιµατικής αλλαγής απαιτεί συντονισµένη
αντιµετώπιση σε παγκόσµιο επίπεδο. Η επίτευξη ενός ολοκληρωµένου πλαισίου
συµφωνίας που θέτει ξεκάθαρους µακροχρόνιους στόχους και κίνητρα και
διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισµού θα επιτρέψει στην καινοτοµία και στην
ανθρώπινη δηµιουργικότητα να επικεντρωθούν στην εξεύρεση αποτελεσµατικών
λύσεων. Είναι το ελάχιστο που οφείλουµε στον πλανήτη µας».

Στη σύγχρονη, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένη κοινωνία, ο περιορισµός της
κατανάλωσης φυσικών πρώτων υλών και ενέργειας, η επαναχρησιµοποίηση, η
ανακύκλωση και η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων αποτελούν απαραίτητες
συνιστώσες στη πορεία για µείωση των εκποµπών που συντελούν στη κλιµατική
αλλαγή. Την τελευταία δεκαετία, η AE Tσιµέντων ΤΙΤΑΝ έχει να επιδείξει πολύ
σηµαντικό έργο στην αξιοποίηση αποβλήτων στην παραγωγική της διαδικασία
ως εναλλακτικών α’ υλών ή εναλλακτικών καυσίµων, µειώνοντας το
περιβαλλοντικό αποτύπωµα της Αττικής. 

Επίσης, η Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ, συνεισφέροντας στην αποκατάσταση
πυρόπληκτων περιοχών στην Ελλάδα, συνεχίζει την υλοποίηση ενός σχετικού
προγράµµατος δράσης 1.000.000 δενδρυλλίων. Σωρευτικά, ήδη έχει διαθέσει
350.000 δενδρύλλια για την αποκατάσταση δασικών εκτάσεων πυρόπληκτων
περιοχών της Αττικής µέχρι και το 2010. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Athens Green 360 καλωσορίζει το νέο µέλος του δικτύου,
µε το αναγνωρισµένο κοινωνικό έργο και την περιβαλλοντική του ευαισθησία,
που πρωτοπορεί για µια ακόµη φορά, ενώνοντας τις δυνάµεις του µαζί µε τις
υπόλοιπες εταιρίες του δικτύου για την προστασία του περιβάλλοντος.

Με την τεχνογνωσία της Post Bank Green Institute, τα µέλη του δικτύου
υπολογίζουν το αποτύπωµα άνθρακά τους και δεσµεύονται να µειώσουν τις
εκποµπές ρύπων τους κατά 1.000.000 CO2 στην Αττική. Επιπλέον, µε τη
δηµιουργία του πρώτου ελληνικού εθελοντικού συστήµατος ανταλλαγής
ρύπων, του Athens Green Carbon Fund, η Post Bank Green Institute στοχεύει
µέσα από την αντιστάθµιση των ρύπων να υλοποιήσει περιβαλλοντικά έργα
πνοής για την Αττική.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες 

οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να

υποβάλλουν την αίτησή τους είτε

τηλεφωνικά στο 210-6889100, 

είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

info@athensgreen360.com.

Ελίνα Σδράλλη 

Head of Communication 

Athens Green 360  

Στέλλα ∆ραµιτινού 

Press Office
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POSITIVE ENERGY
ª∂ ¢À¡∞ªπ∫∏ ¶∞ƒ√À™π∞ ∫∞π º∂∆√™ ™∆∏¡ 
4∏ ¢π∂£¡∏ ∂∫£∂™∏ ∆∂Ã¡√§√°πø¡
¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™ & ºø∆√µ√§∆∞´∫ø¡
™À™∆∏ª∞∆ø¡ ECOTEC

∂π¢∏™∂π™

Η Positive Energy, µία από τις µεγαλύτερες και πιο δυναµικά αναπτυσσόµενες
εταιρίες παροχής ολοκληρωµένων λύσεων φωτοβολταϊκής τεχνολογίας,
συµµετείχε στην 4η ∆ιεθνή Έκθεση «ECOTEC-Τεχνολογίες Περιβάλλοντος &
Φωτοβολταϊκά συστήµατα» που πραγµατοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο
Expo Athens. 

Μέσα από µια ανανεωµένη εντυπωσιακή εκθεσιακή παρουσία εφάµιλλη του
κύρους και του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών της, η Positive Energy µε
δυναµικό «παρών» στη µεγαλύτερη έκθεση τεχνολογιών περιβάλλοντος στα
Βαλκάνια, παρουσίασε στους επισκέπτες που τίµησαν µε την παρουσία τους
το Περίπτερό της, το ευρύ χαρτοφυλάκιο των έργων της που ξεπερνά σήµερα
τα 45 ΜWp και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει στην παροχή
ολοκληρωµένων λύσεων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων. 

Στα πλαίσια της Έκθεσης, η TUV Austria Hellas σε Εκδήλωση που διοργάνωσε,
απένειµε στην Positive Energy τιµητική πλακέτα για την πιστοποίηση του
φωτοβολταϊκού πάρκου των 5MWp που παρέδωσε στη ∆ράµα σε συνεργασία
µε την Εταιρία Conergy. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες 

κα Ελίνα Μανιάτη - Κωνσταντίνου 



∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∂∆∞πƒπø¡

SUNPRODUCTS - SCHÜCO - KRANNICH - ALUMINCO NRG TECH - ALEO - KACO - ΟΡΘΟBLOCK - VBH - EXALCO
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Πότε εισήλθε στην αγορά η SunProducts®;
Η SunProducts® ιδρύθηκε  στις αρχές του 2010, ενάντια στην γενικότερη
ανασφάλεια και µεµψιµοιρία που δηµιουργήθηκε από την παγκόσµια
οικονοµική κρίση. 
Η εταιρία κινούµενη από τις οικολογικές ανησυχίες της, παρά τις δυσκολίες
και τα εµπόδια που για µια ακόµη φορά δηµιούργησε η Ελληνική
γραφειοκρατία και τις όποιες σκοπιµότητες που δυσκόλεψαν την γρήγορη
ανάπτυξή τους, επένδυσε  στην ευκαιρία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
και ειδικότερα της Ηλιακής Ενέργειας και των Φωτοβολταϊκών Σταθµών που
από το 2005 ξεκίνησαν να διεισδύουν στην Ελληνική αγορά. 

Ποιοί είστε;
Οι µέτοχοι και τα στελέχη της SunProducts® είναι ώριµοι και καταξιωµένοι
επαγγελµατίες του ευρύτερου κλάδου της δόµησης, µε µεγάλη εµπειρία σε
διαχείριση µεγάλων έργων και turn key solutions, καθώς και στην
επαγγελµατική αντιµετώπιση πελατών.
Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας µας απαρτίζεται από τους
διπλωµατούχους µηχανικούς Άντζακα Νικόλαο και Γρινάκη Θεοδόση,
Υπεύθυνους Μελετών και Ανάπτυξης και τους Θεοδώρου Ευάγγελο και
Παπαλέξη Γεώργιο, Υπεύθυνους Οικονοµικής και Εµπορικής ∆ιοίκησης,
αντίστοιχα.

Τι κάνετε και πώς το κάνετε;
Σκοπός ίδρυσης της εταιρίας µας είναι  η ενασχόληση µε τις ΑΠΕ και
ειδικότερα µε την Ηλιακή Ενέργεια όπως προείπαµε. Συνέπεια αυτού είναι η
αποκλειστική ενασχόλησή µας µε τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα µε µεγάλη
εξειδίκευση στις στέγες, οικιακές και επαγγελµατικές. 
Η SunProducts® δεν είναι µια ακόµη εταιρία που έχει και Φωτοβολταϊκά,
αλλά µια εταιρεία που δηµιουργήθηκε για τα Φωτοβολταϊκά και ασχολείται
µόνο µε αυτά!!

SUNPRODUCTS
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

SUNPRODUCTS

Για περισσότερες πληροφορίες 

Παπαλέξης Γεώργιος

Εµπορικός ∆ιευθυντής
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Αυτό είναι ένα µόνο από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατά µας έναντι του µεγάλου και αυξανόµενου
ανταγωνισµού. Ήδη έχουµε να επιδείξουµε µεγάλο πλήθος εγκατεστηµένων ΦΒΣ σε στέγες οικιών και µικρών
επιχειρήσεων, µε  αποδόσεις πάντα µεγαλύτερες των θεωρητικών και κατά συνέπεια ικανοποιηµένους
πελάτες.  Επίσης υπάρχουν πολλά έργα (στέγες και πάρκα) σε εξέλιξη σε διάφορα στάδια. 
Πιστεύουµε στην πλήρη ικανοποίηση του πελάτη και στοχεύουµε σε µακρόχρονες επαγγελµατικές σχέσεις
στις οποίες κερδίζουν και τα δύο µέρη. 
Η διασφάλιση της µακροβιότητας (25ετής διάρκεια) της επένδυσης του πελάτη µας και τη δικής µας φήµης,
προϋποθέτει αναγκαστικά την προµήθεια υλικών υψηλής ποιότητας και κατασκευές αυστηρών
προδιαγραφών.
Με την σοβαρότητα και τον επαγγελµατισµό που µας διακρίνει, ήδη έχουµε κερδίσει την εµπιστοσύνη
µεγάλων οίκων του εξωτερικού οι οποίοι µας έχουν εντάξει στους διαπιστευµένους συνεργάτες τους.
Στοχεύοντας σε έργα υψηλής ποιότητας, δεν κάνουµε εκπτώσεις στην ποιότητα των υλικών. Χρησιµοποιούµε
και εµπιστευόµαστε κορυφαίους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών πάνελ: Aleo-Solar, Sanyo και  inverter: SMA,
Kostal, Solar Edge, Fronius, σύµφωνα πάντα µε  τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου. Οι βάσεις  αλουµινίου που
χρησιµοποιούµε είναι από αλουµίνιο ειδικού κράµατος, πιστοποιηµένες κατά Ευροκώδικα EC 1.4 και τα
εξαρτήµατα σύνδεσης είναι όλα ανοξείδωτα. Τα  ηλιακά καλώδια είναι γερµανικής κατασκευής από
επικασσιτερωµένο χαλκό µεγάλης αντοχής.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εγκατάσταση ενός Φωτοβολταϊκού Συστήµατος είναι η παρακάτω:
• Μετά την εκδήλωση αρχικού ενδιαφέροντος του πελάτη, εκπονούµε την οικονοµοτεχνική µελέτη, η οποία 

είναι «κοµµένη και ραµµένη» στα µέτρα του, στις ιδιαιτερότητες και  τις ανάγκες του, µε γνώµονα την 
βέλτιστη ενεργειακή και οικονοµική απόδοση λαµβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν 
το έργο. 

• Στοχεύουµε πάντα σε µία best value for money  πρόταση. Η µεγαλύτερη δυνατή παραγωγή µε τα λιγότερα 
χρήµατα!! Οι υπολογισµοί απόδοσης βασίζονται σε στοιχεία από επίσηµα εγκεκριµένα από την ΕΕ κέντρα 
µελετών, ώστε να είναι βεβαιωµένα τα οικονοµικά αποτελέσµατα της επένδυσης και ως εκ τούτου τα κέρδη 
της.

• Εξασφαλίζουµε την καλύτερη χρηµατοδότηση, επιλέγοντας µέσω των συνεργαζόµενων τραπεζών την 
καλύτερη πρόταση ως προς το συµφέρον του πελάτη.

• Καταθέτουµε τον φάκελο στην ∆ΕΗ και διεκπεραιώνουµε όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης. 
• Η εγκατάσταση των ΦΒ γίνεται από τα εξειδικευµένα συνεργεία µας µε την επίβλεψη των έµπειρων 

µηχανικών µας. Το αποτέλεσµα είναι να έχουµε γρήγορες και ασφαλείς εγκαταστάσεις. Φροντίζουµε πάντα 
να µην διαταράσσουµε την υπάρχουσα µόνωση των κτιρίων και όπου κριθεί απαραίτητο γίνονται 
επιπλέον παρεµβάσεις στα µονωτικά υλικά.

• Προτείνουµε την ασφάλιση του συστήµατος από τις πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες, µε ελάχιστο 
ετήσιο κόστος µε σκοπό την κάλυψη από φυσικές καταστροφές ακόµη και από απώλεια εισοδήµατος. 

Είµαστε δηλαδή one-stop-shop µιας κι αναλαµβάνουµε και υλοποιούµε απ’ την αρχή ως το τέλος όλο το έργο.

Ποιος ο ρόλος σας µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης;
Η ενασχόληση µε την κάθε εγκατάσταση δεν σταµατά ποτέ. Για όλη την λειτουργία τους συστήµατος
παρακολουθούµε τις αποδόσεις τους και εγγυόµαστε την καλή λειτουργία του µε την παροχή ετήσιου
συµβολαίου συντήρησης.

Ποιοί είναι οι στόχοι σας;
Στόχος της εταιρίας µας είναι να βοηθήσουµε µε την παρουσία µας στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών στην αγορά των ΑΠΕ, να  διευρύνουµε το πελατολόγιό µας, να αποκτήσουµε ένα
σηµαντικό µερίδιο αγοράς και να εδραιώσουµε την φήµη µας. 
Για να το επιτύχουµε αυτό εστιάζουµε στην δηµιουργία ευχαριστηµένων πελατών και στην ανάπτυξη του
δικτύου πωλήσεων µε δικά µας καταστήµατα και τοποθέτηση επιλεγµένων αντιπροσώπων.

Το κεντρικό κατάστηµα της εταιρίας είναι στην Αθήνα και ήδη λειτουργούν υποκαταστήµατα στην Λάρισα και
στο Ηράκλειο. Αντιπρόσωποι µας υπάρχουν ήδη σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος και βρισκόµαστε σε διαρκή
αναζήτηση νέων αντιπροσώπων ώστε να µπορέσουµε να καλύψουµε την Ελλάδα απ΄ άκρη σε άκρη. 

Η SunProducts® µε λίγες λέξεις:
Εκπόνηση βέλτιστων µελετών → Προσφορά ανταγωνιστικών τιµών  →
Προµήθειες άριστων υλικών → ∆ιεκπεραίωση όλων των διαδικασιών →
Άριστη γρήγορη και ασφαλής εγκατάσταση → Εξασφάλιση εισοδήµατος για τουλάχιστον 25 έτη = Ευχαριστηµένοι
πελάτες!!!
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Σύστηµα στήριξης φωτοβολταϊκού Schüco MSE 210
Εφαρµογή σε νέα µεγάλα έργα

Ήδη µε την εισαγωγή στην ελληνική αγορά του νέου συστήµατος στήριξης µε
πασσαλόµπηξη (MSE210), υπογράφηκαν παραγγελίες 4.5 MW, οι οποίες
αφορούν 2 έργα 3.5 MW στη βορειοδυτική Ελλάδα, 1 έργο 500kw στην
Πελοπόννησο και 5 έργα 100kw στην περιοχή της Αχαΐας.

Το πακέτο υπηρεσιών που περιλαµβάνει γεωτεχνική µελέτη, πασαλόµπηξη,
εγκατάσταση των βάσεων και πανέλων παρέχεται µέσω της Grünkraft,
εξειδικευµένου συνεργάτη της Schüco. Το σύστηµα πασσαλόµπηξης,
πιστοποιηµένο ακόµη και στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες της Ελλάδας
(ταχύτητα ανέµου πάνω από 33m/sec) έχει τη δυνατότητα αλλαγής γωνίας
κλίσης από 10 ως 300 και προσφέρει οικονοµική εγκατάσταση σε κάθε τύπο
εδάφους, αφού µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η τεχνική της µπετόπηξης.

SCHÜCO
Σύστηµα στήριξης

SCHÜCO
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H Krannich Solar, εταιρία χονδρικής πώλησης φωτοβολταϊκών συστηµάτων και
επίσηµος αντιπρόσωπος των προϊόντων της Γερµανικής εταιρίας KACO new
energy, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την δυνατότητα
άµεσης παράδοσης των νέων τριφασικών µετατροπέων ρεύµατος KACO
Powador 12.0 TL3, για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά. Η συσκευή Powador
12.0 TL3 αποτελεί µέλος της νέας γενιάς τριφασικών ηλιακών µετατροπέων
χωρίς µετασχηµατιστή.

Ο τριφασικός µετατροπέας ρεύµατος KACO Powador 12.0 TL3 παρέχει
εξαιρετικά υψηλό βαθµό ευελιξίας κατά τον σχεδιασµό του φωτοβολταϊκού
συστήµατος, καθώς λειτουργεί µε δύο ξεχωριστούς ανιχνευτές MPP, οι οποίοι
µπορούν να αντιµετωπίσουν ασύµµετρα φορτία για την επίτευξη της µέγιστης
προσαρµογής. Ως γνήσιος τριφασικός µετατροπέας παρέχει σε κάθε µία από
τις τρεις φάσεις ηµιτονοειδές εναλλασσόµενο ρεύµα υψηλής ποιότητας µε
διαφορά φάσης 120 µοιρών. Ο µέγιστος βαθµός απόδοσης του µετατροπέα
ρεύµατος, ο οποίος µπορεί να ξεπεράσει το 98%, εξασφαλίζει τη µέγιστη
ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήµατος.

Τα καινοτόµα τεχνικά χαρακτηριστικά που διαθέτει ο τριφασικός µετατροπέας
ρεύµατος KACO Powador 12.0 TL3, τον καθιστούν ιδιαίτερα φιλικό προς το
χρήστη. Η συσκευή διαθέτει έναν ενσωµατωµένο web server για συνεχή
επιτήρηση µέσω Ethernet, όπως και µία σύνδεση USB για την εγκατάσταση
ενηµερώσεων λογισµικού και τη λήψη όλων των δεδοµένων καταγραφής.
Επιπρόσθετα οι ρυθµίσεις πραγµατοποιούνται από µία οθόνη γραφικών
επιλέγοντας την γλώσσα του µενού ανεξάρτητα από τη χώρα εγκατάστασης.

Η Krannich Solar δραστηριοποιείται εδώ και 16 χρόνια στη Γερµανία και 4
χρόνια στην Ελλάδα, αποκλειστικά µε την χονδρική πώληση φωτοβολταϊκών
συστηµάτων. Η εταιρία διαθέτει µία πλήρη γκάµα προϊόντων, η οποία
αποτελείται από: φωτοβολταϊκά πάνελ, σταθερές και περιστρεφόµενες
βάσεις στήριξης, µετατροπείς ρεύµατος για διασυνδεδεµένα, καθώς και για
αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα, ρυθµιστές φόρτισης και συσσωρευτές.

Το δίκτυο πελατών της Krannich Solar αποτελείται από εγκαταστάτες
φωτοβολταϊκών σταθµών, εργολάβους, τεχνικές / κατασκευαστικές εταιρίες,
ηλεκτρολόγους και καταστήµατα λιανικής πώλησης φωτοβολταϊκών
συστηµάτων.
Η συνολική ισχύς που εγκαταστάθηκε από την Krannich Solar κατά την
διάρκεια του 2010, ανήλθε στα 280 MWp, µε αποτέλεσµα η Krannich Solar να
κατατάσσεται σήµερα στην πρώτη τριάδα των κορυφαίων προµηθευτών
φωτοβολταϊκού εξοπλισµού στην Ευρώπη.

KRANNICH
Νέοι ετοιµοπαράδοτοι τριφασικοί µετατροπείς KACO POWADOR
12.0 TL3 

KRANNICH

Για περισσότερες πληροφορίες 

Μαρία Γκόκα

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

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΑΑ  --  ΣΣύύσσττηηµµαα  σσττήήρριιξξηηςς  ΦΦ//ΒΒ  ππλλααιισσίίωωνν  σσεε  εεππίίππεεδδεεςς
οορροοφφέέςς..  
Το σύστηµα ΗΛΕΚΤΡΑ προσαρµόστηκε στις απαιτήσεις των
εφαρµογών σε επίπεδες οροφές.
Έχει τη δυνατότητα στήριξης τόσο των κρυσταλλικών όσο
και των άµορφων (thin film) Φ/Β πάνελ και παραδίδεται
έτοιµο κοµµένο & τρυπηµένο ανάλογα µε τις απαιτήσεις
και τις διαστάσεις των Φ/Β του εκάστοτε έργου.
Το σύστηµα ΗΛΕΚΤΡΑ µπορεί είτε να πακτωθεί στην οροφή
του κτιρίου, είτε να στηριχθεί σε στηθαίο µε τη χρήση
ειδικού εξαρτήµατος. Το σύστηµα κατασκευάζεται σε
σταθερές γωνίες κλίσης των πάνελ ως προς το έδαφος το
εύρος των οποίων κυµαίνεται από 22°-30°.

ΦΦΑΑΕΕΘΘΩΩΝΝ  --  ΣΣυυσσττήήµµαατταα  σσττήήρριιξξηηςς  ΦΦ//ΒΒ  ππλλααιισσίίωωνν  σσεε  ππάάρρκκαα..  
Το σύστηµα ΦΑΕΘΩΝ χρησιµοποιείται σε εφαρµογές
µεγάλων πάρκων. Υπάρχει η δυνατότητα της εύκολης και
γρήγορης ρύθµισης της κλίσης των βάσεων τόσο κατά την
τοποθέτηση όσο και µετά από αυτήν. Με τον τρόπο αυτό
βελτιστοποιείται η απόδοση του πάρκου ανάλογα µε την
εποχή. Στα πλεονεκτήµατα του συστήµατος
συγκαταλέγεται το καινοτόµο εξάρτηµα συγκράτησης των
Φ/Β που δίνει τη δυνατότητα στον τοποθετητή να
εργασθεί πάνω ή κάτω από την επιφάνειά τους. Το
σύστηµα ΦΑΕΘΩΝ έχει τη δυνατότητα στήριξης των
κρυσταλλικών και των άµορφων (thin film) Φ/Β πάνελ και
παραδίδεται µε τα τρίγωνα στήριξης των τεγίδων
συναρµολογηµένα ανάλογα µε τις απαιτήσεις του
εκάστοτε έργου. Το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα
επιλογής της επιθυµητής γωνίας κλίσης των πάνελ ως προς
το έδαφος σε εύρος που κυµαίνεται από 15°-30°.
Για την άρθρωση των πελµάτων παρέχονται δύο επιλογές:
α) Επίµηκες προφίλ σωλήνα που απλοποιεί τη 

συναρµολόγηση και διευκολύνει την ευθυγράµµιση των    
διαδοχικών πελµάτων.

β) Τµήµατα προφίλ σωλήνα που επιτρέπουν την    
ανεξάρτητη πάκτωση κάθε πέλµατος σε ανώµαλο 
έδαφος µε πιθανά εµπόδια.

ALUMINCO
Συστήµατα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων 

ALUMINCO

Για περισσότερες πληροφορίες 

Τίνα Εκµεκτζόγλου

Υπέυθυνη Marketing



55ÙÂ‡¯Ô˜ 15 � ª¿˚Ô˜ - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2011

EEΣΣTTIIAA  --    ΣΣύύσσττηηµµαα  σσττήήρριιξξηηςς  ΦΦ//ΒΒ  ππλλααιισσίίωωνν  σσεε  κκεεκκλλιιµµέέννεεςς
οορροοφφέέςς  µµεεττααλλλλιικκοούύ  ττρρααππεεζζοοεειιδδοούύςς  ππάάννεελλ  &&  σσεε  σσττέέγγεεςς  µµεε
κκεερρααµµίίδδιιαα..
Το σύστηµα EΣTIA αποτελείται από έναν οδηγό αλουµινίου
πάνω στον οποίο τοποθετούνται τα Φ/Β πάνελ και µια
ειδικά σχεδιασµένη βίδα η οποία µε µισή περιστροφή τα
συγκρατεί. Ο οδηγός είναι διαµορφωµένος έτσι ώστε να
συγκρατεί το Φ/Β µέχρι την οριστική στήριξή του µε τη
βίδα. Ο ευφυής σχεδιαστικός κανόνας του συστήµατος
EΣTIA προσαρµόστηκε για να καλύψει επίσης τις
απαιτήσεις των εφαρµογών σε κεκλιµένες οροφές µε
κεραµίδια. Τόσο στις µεταλλικές οροφές όσο και σε αυτές
µε κεραµίδια το σύστηµα EΣTIA µειώνει τον χρόνο
παραµονής του τοποθετητή στην οροφή στο ελάχιστο,
στεγανοποιεί οποιοδήποτε τρύπηµα στο υλικό κάλυψης
της οροφής ενώ το κόστος του είναι συγκριτικά µικρό. 
Η διάταξη των πάνελ µπορεί να είναι οριζόντια ή κάθετη.

Για την στήριξη των Φ/Β panel σε κεραµοσκεπές, η
ALUMINCO, παρουσιάζει την πατενταρισµένη καινοτοµική
λύση των ειδικών κεραµιδιών από σκληρό αλουµίνιο
6063660 συµβατό µε τα πρότυπα ΑΑ6063 (AIMgSi alloy),
στο χρώµα των κοινών κεραµιδιών. Τα κεραµίδια
αλουµινίου αντικαθιστούν µερικά από τα υπάρχοντα
συµβατικά κεραµίδια της στέγης της κατοικίας σε
καθορισµένα σηµεία στήριξης από την εκάστοτε  µελέτη
Φ/Β εγκατάστασης. Το αποτέλεσµα είναι να δηµιουργηθεί
µιας υψηλής αντοχής και στερέωσης υποδοµή για το
συνολικό Φ/Β σύστηµα. Τα κεραµίδια αλουµινίου της
ALUMINCO σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν ασφάλεια,
ταχύτητα και ευκολία κατά την τοποθέτηση. Η διπλή
διάταξή τους συµβάλλει στον αερισµό των Φ/Β πάνελ,
ενώ η αποφυγή οπών στα κεραµίδια διασφαλίζει την
άριστη υδατοστεγανότητα της συνολικής κατασκευής. 
Τα κεραµίδια αλουµινίου διατίθενται σε 3 διαφορετικούς
τύπους - ρωµαϊκός, ολλανδικός και γαλλικός - συµβατούς
µε τα αντίστοιχα κεραµικά.

(Με την σειρά που εµφανίζονται από αριστερά προς τα δεξιά στη φώτο
Κεραµίδι ρωµαϊκού τύπου, γαλλικού τύπου, ολλανδικού τύπου)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα συστήµατα στήριξης Φ/Β
πλαισίων µπορείτε να απευθυνθείτε στο τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της
ALUMINCO.
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Η nrgTECH αποτελεί µια σύγχρονη και πολυδιάστατη εταιρία παροχής
υπηρεσιών στους τοµείς της ενέργειας, των ΑΠΕ καθώς και στους
επιµέρους κλάδους της σύγχρονης δόµησης του εν γένει
κατασκευαστικού κλάδου. Εκµεταλλευόµενη τη µακρόχρονη
εµπειρία σε επίπεδο µελέτης και κατασκευής και παράλληλα
επεκτείνοντας µεθοδευµένα τις δραστηριότητής της µε βάση την
επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης αρχών της αειφόρου ανάπτυξης σε
όλους τους τοµείς της σύγχρονης δόµησης, αναπτύσσει δράσεις
συµβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, την
µείωση εκποµπών CO2, την εξοικονόµηση ενέργειας και την εν γένει
αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Η εταιρία έχει εκκινήσει τις δραστηριότητές της από το 2009 αρχικά
σε επίπεδο τεχνικού και οικονοµικού συµβούλου στην ανάπτυξη
έργων ΑΠΕ καθώς και σε έργα µε στόχο την ενσωµάτωση των ΑΠΕ
αλλά και καινοτόµων τεχνολογιών στο κτιριακό κέλυφος µε σκοπό
την εξοικονόµηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα
κτιρίων. Εν συνεχεία προέβη στην υλοποίηση έργων ΑΠΕ
αναπτύσσοντας παράλληλα συνεργασίες µε διεθνώς καταξιωµένες
εταιρείες και παρέχοντας ολοκληρωµένες λύσεις «µε το κλειδί στο
χέρι». 

ΤΤΟΟΜΜΕΕΙΙΣΣ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η nrgTECH δύναται να παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες στους
τοµείς των ΑΠΕ µε έµφαση στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών
κυψελών και δη σε επενδυτικά έργα ανεξαρτήτως ισχύος
καλύπτοντας το σύνολο της διαδικασίας αδειοδότησης, των
απαιτούµενων µελετών, της εγκατάστασης, της λειτουργίας και
συντήρησης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Παράλληλα παρέχονται υπηρεσίες που στόχο έχουν την ενσωµάτωση
των ΑΠΕ στο κτιριακό κέλυφος είτε µε τη µορφή διασυνδεδεµένων
συστηµάτων είτε πάλι µε τη µορφή αυτόνοµων συστηµάτων µε σκοπό
την ενεργειακή αυτονοµία και την εξοικονόµηση ενέργειας.

ΕΡΓΑ ΑΠΕ
Φ/Β σύστηµα ισχύος 10kWp, Σταµάτα
Φ/Β σύστηµα ισχύος 10kWp, Ελληνικό
Φ/Β σύστηµα ισχύος 5kWp, Μαρκόπουλο
Φ/Β σύστηµα ισχύος 5kWp, Πολυδένδρι
Φ/Β σύστηµα ισχύος 10kWp, Παιανία (εν εξελίξει)
Φ/Β σύστηµα ισχύος 10kWp, Χαλάνδρι (εν εξελίξει)
Φ/Β σταθµός ισχύος 99,75kWp, Πάσιο Κορινθίας (εν εξελίξει)
Φ/Β σταθµός ισχύος 80kWp, Ιεράπετρα
Φ/Β σταθµός ισχύος 100kWp, Κιάτο (εν εξελίξει)
Φ/Β σταθµός ισχύος 350kWp, Κληµέντι Κορινθίας (εν εξελίξει)
Φ/Β σταθµός 60 kWp, Αγ. Στέφανος (εν εξελίξει)
Φ/Β σταθµός 75 kWp, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (εν εξελίξει)
Φ/Β σταθµός 850kWp, Λάρισα (εν εξελίξει)
Φ/Β σταθµός 25kWp, Κηφισιά (εν εξελίξει)
Φ/Β σταθµός 100kWp, Άρτα (εν εξελίξει)

Φ/Β σύστηµα 10 kWp, Ελληνικό

Φ/Β σύστηµα 5 kWp, Μαρκόπουλο

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

NRG TECH
Ανανεώσιµη ενέργεια

NRG TECH
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες τεχνικού και οικονοµικού συµβούλου σε
επενδυτικά σχέδια εταιριών και τεχνικά έργα µε δυνατότητα σύνταξης
µελετών σκοπιµότητας, αξιολόγησης επενδύσεων, ανάλυσης
οικονοµοτεχνικών δεδοµένων, σύνταξης επιχειρηµατικών σχεδίων και
εκπόνησης τεχνικών µελετών (ενδεικτικά αναφέρονται οι συνεργασίες µε τον
Όµιλο Επιχειρήσεων Εµµ. & Χρ. Κοπελούζου και την JETENERGY συµφερόντων
JETOIL του Οµίλου Μαµιδάκη στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και
ηλιοθερµικών σταθµών). 

Επιπροσθέτως η εταιρία αναλαµβάνει την αξιοποίηση και υποβολή
προτάσεων στα πλαίσια επιδοτούµενων προγραµµάτων µε αντικείµενο την
εξοικονόµηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων. 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η nrgTECH µε σκοπό την εξοικονόµηση και ορθολογική διαχείριση ενέργειας
κτιρίων δύναται να αναλάβει:
• τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και αποτίµησης κτιρίων καθώς και

την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
• την εκπόνηση µελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ
• την ενεργειακή αναβάθµιση υφιστάµενων κτιρίων µε επεµβάσεις στο 

κέλυφος, τη σκίαση, τον κλιµατισµό, τη θέρµανση, τον φωτισµό, την 
ενσωµάτωση των ΑΠΕ, την εγκατάσταση αυτοµατισµών κ.α. 

• την εγκατάσταση αυτοµατισµών, καινοτόµων τεχνολογιών και “έξυπνων” 
συστηµάτων διαχείρισης ενέργειας

• τη µελέτη και κατασκευή κτιρίων µε στοιχεία βιοκλιµατικού σχεδιασµού
• την αξιοποίηση φυσικών πόρων καθώς και οικολογικών ή ανακυκλώσιµων 

προϊόντων δόµησης µε τεχνικές προδιαγραφές εναρµονισµένες µε τις 
απαιτήσεις θερµικής άνεσης και ενεργειακής αποδοτικότητας σύγχρονων 
κτιρίων

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η nrgTECH βασιζόµενη στην υφιστάµενη εµπειρία του δυναµικού της στον
τοµέα των τεχνικών µελετών διατηρεί τη δυνατότητα να υποστηρίξει το
σύνολο των δραστηριοτήτων της αναλαµβάνοντας την εκπόνηση:
• Τοπογραφικών µελετών 
• Αρχιτεκτονικών µελετών και διεκπεραίωσης οικοδοµικών αδειών
• Γεωτεχνικών µελετών και µελετών θεµελίωσης - αντιστήριξης
• Στατικών µελετών, ελέγχων επάρκειας και ενίσχυσης κτιρίων/κατασκευών
• Μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων 
• Μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

￼Φ/Β σύστηµα 5 kWp, Πολυδένδρι

Για περισσότερες πληροφορίες 

Σάρδης Π. Ματθαίος
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Η aleo solar AG [ISIN: DE000A0JM634] εγκαινιάζει στη φετινή διοργάνωση της
κορυφαίας εµπορικής έκθεσης Intersolar στο Μόναχο το νέο φωτοβολταϊκό
της πάνελ aleo S_79 σε εντελώς µαύρο χρώµα. Αυτό το πάνελ υψηλής
απόδοσης χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα ελκυστική εµφάνιση, κοµψό
σχεδιασµό και υψηλή απόδοση: χάρη στις µαύρες µονοκρυσταλλικές του
κυψέλες, το µαύρο πλαίσιο και το µαύρο πίσω φύλλο, το πάνελ που ανέπτυξε
η aleo solar ενσωµατώνεται αρµονικά σε κάθε επιφάνεια οροφής.   

«Στους νέους τύπους φωτοβολταϊκών πάνελ S_79 και S_79 Solrif, η aleo solar
χρησιµοποιεί µονοκρυσταλλικές µαύρες κυψέλες υψηλής απόδοσης, µε
αποτέλεσµα τα πάνελ να επιτυγχάνουν ονοµαστική ισχύ έως 245 Watt και
βαθµό απόδοσης έως και 15,0%. 
Η µηχανική σταθερότητα των φωτοβολταϊκών πάνελ εξασφαλίζεται από ένα
µαύρο πλαίσιο πάχους 50 mm από ανοδιωµένο αντιδιαβρωτικό κράµα
αλουµινίου.  Όπως σε όλα τα πάνελ της aleo solar, οι γωνίες του πλαισίου
συναρµολογούνται µεταξύ τους χωνευτά, χωρίς βίδες, εφαρµόζοντας τέλεια.
Έτσι το πάνελ είναι σταθερότερο, ενώ όλα τα επιµέρους εξαρτήµατα µένουν
οπτικά εναρµονισµένα µεταξύ τους», εξηγεί ο διευθυντής τεχνολογίας και
ανάπτυξης της aleo solar AG, ∆ρ. Jens Sabotke. 

Οι νέοι τύποι φωτοβολταϊκών πάνελ θα είναι διαθέσιµοι
όχι µόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Ασία και την

Αυστραλία, ενώ το πάνελ S_79 θα διατίθεται
ταυτόχρονα και στη Βόρειο Αµερική. Τα

φωτοβολταϊκά πάνελ είναι πιστοποιηµένα
σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC/EN 61215

και IEC/EN 61730 και για τις ΗΠΑ και
τον Καναδά, σύµφωνα µε τα

πρότυπα UL 1703 και ULC/ORD-
C1703-01.  

ALEO
Intersolar 2011: η aleo solar κατασκευάζει νέα πάνελ σε µαύρο
χρώµα και ολοκληρώνει επιτυχώς τη δοκιµή αλατονέφωσης 

ALEO

aleo S_79
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Εκτός αυτού, η aleo solar AG προσφέρει και ένα νέο
φωτοβολταϊκό πάνελ µε την επωνυµία avim, το οποίο είναι
ειδικά σχεδιασµένο για να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις µεγάλων εγκαταστάσεων. Το
φωτοβολταϊκό πάνελ avim A_18 κατασκευάζεται
από την avim solar production Co. Ltd. στο
Gaomi της Κίνας, µία κοινοπραξία της aleo
solar AG. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ που
κατασκευάζονται από την κοινοπραξία
θα προσφέρονται µε ειδικούς
όρους.  

Ολοκληρώθηκε επίσης µε
επιτυχία η δοκιµή
αλατονέφωσης της
TÜV Rheinland
για το
φωτοβολταϊκό
πάνελ aleo
S_18. Η δοκιµή
αυτή πιστοποιεί πως τα
πάνελ της aleo solar
ανταποκρίνονται σε υψηλές
προδιαγραφές ποιότητας ακόµα και σε
παράκτιες περιοχές, όπου η ατµόσφαιρα
παρουσιάζει υψηλή περιεκτικότητα άλατος. 

Η aleo solar AG κατασκευάζει και διαθέτει στην αγορά φωτοβολταϊκά πάνελ
υψηλής απόδοσης και προσφέρει ολοκληρωµένα συστήµατα στην παγκόσµια
αγορά φωτοβολταϊκών. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2001, είναι εισηγµένη στο
χρηµατιστήριο από το 2006 (DE000A0JM634) και από το 2009 ανήκει
πλειοψηφικά στον όµιλο Bosch. Ο κατασκευαστής υψηλής ποιότητας
απασχολεί σήµερα 878 συνεργάτες και δραστηριοποιείται παγκόσµια στις
σηµαντικότερες αγορές φωτοβολταϊκών. Η κύρια εργοστασιακή µονάδα στο
Prenzlau της Γερµανίας και τα δύο ακόµα εργοστάσια στην Ισπανία και την
Κίνα εξασφαλίζουν στον όµιλο aleo solar µία συνολική παραγωγική ικανότητα
250 Megawatt, η οποία θα αυξηθεί έως τα τέλη του 2011 στα 390 Megawatt. 
Η επιχείρηση σηµείωσε το 2010 έναν κύκλο εργασιών ύψους 553,5 εκατ.
ευρώ. 

aleo S_18
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Πρόκληση για κάθε σχεδιαστή φωτοβολταϊκής
µονάδας αποτελούν οι διαφορετικές επιµέρους
γεννήτριες που απαιτούνται όταν υπάρχουν
υπερώα ή σκιάσεις στη στέγη. ∆ιαθέτουµε τους
τριφασικούς µετατροπείς χωρίς µετασχηµατιστή
Powador 10.0, 12.0 και 14.0 TL3 για σύνδεση µε
πλήρως ασύµµετρο φορτίο καθώς και τους
Powador 30.0, 37.5 και 39.0 TL3 που
προσφέρουν σχεδόν απεριόριστη ελευθερία
στη σύνθεση της µονάδας. Οι µετατροπείς
Powador χαµηλότερης ισχύος διαθέτουν δύο
MPP-Trackers που µπορούν να διαχειριστούν τη
συνολική ισχύ AC, και µάλιστα τα προϊόντα
Powador 39.0 TL3 είναι εξοπλισµένα µε τρεις
Trackers που διαχειρίζονται έως και 20 kW.

Οι Powador 30.0 έως 39.0 TL3 δέχονται ηλιακό ρεύµα από έως και 12 strings,
οι Powador 10.0 έως 14.0 TL3 από 4 strings, µε τάση συστήµατος έως 1000
Volt ο καθένας. Η περιοχή MPP και των δύο οµάδων προϊόντων έχει εξαιρετικό
εύρος 350 έως 800 Volt. Η τάση εκκίνησης ανέρχεται στα 250 Volt.  Μάλιστα
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους οι µετατροπείς έχουν τη δυνατότητα να
τροφοδοτήσουν µε 200 Volt τάση εισόδου, εξασφαλίζοντας έτσι και
µικρότερες αποδόσεις. Χάρη στην καινοτόµο πολυβάθµια οδήγηση των
ηµιαγωγών ισχύος επιτυγχάνουν ήδη µε µερικό φορτίο και 5% ονοµαστική
τάση βαθµό απόδοσης άνω του 95%. Ο βαθµός απόδοσης στην αιχµή
ανέρχεται σε 98%.
Επιπλέον βελτιώθηκε η χρηστικότητα των θυρών επικοινωνίας. Οι συσκευές
είναι πλέον εξοπλισµένες µε θύρα USB. Μέσω της θύρας ο διαχειριστής
µπορεί να "κατεβάσει" όλα τα καταγραµµένα δεδοµένα (log data) ή να κάνει
απλές αναβαθµίσεις λογισµικού των συσκευών. Η προσαρµογή των
µετατροπέων στις αναµενόµενες προδιαγραφές όπως π.χ. η Οδηγία Χαµηλής
Τάσης, είναι πλέον πανεύκολη. Το νέο λογισµικό βρίσκεται στη σελίδα
"Υποστήριξη" της ιστοσελίδας της KACO new energy και µπορείτε να την
"κατεβάσετε" δωρεάν. Όλες οι συσκευές διαθέτουν ενσωµατωµένο
καταγραφέα δεδοµένων µε διαδικτυακό εξυπηρετητή και επιτρέπουν την
αδιάλειπτη εποπτεία µέσω Ethernet.

Με τον Powador XP500-HV TL συνεχίζουµε την ανάπτυξη της σειράς κεντρικών
µετατροπέων. Η συσκευή θα εµφανιστεί για πρώτη φορά στην Intersolar µε τη
νέα κλάση απόδοσης και µε νέο σχεδιασµένο κιβώτιο IP21. Ο Powador XP500-
HV TL είναι ο µεγαλύτερος µετατροπέας χωρίς µετασχηµατιστή της σειράς
Powador XP. Ο µετασχηµατιστής επιλέγεται ανάλογα µε την εγκατάσταση για
µεγαλύτερη ελευθερία σχεδιασµού. Ο Powador XP500-HV TL, όπως όλες οι
συσκευές αυτής της σειράς, διαθέτει πλήρως ψηφιακή µονάδα ελέγχου. 
Έτσι, οι ενσωµατωµένες παράµετροι δικτύου µπορούν να προσαρµοστούν
πάντα και παντού στις όποιες απαιτήσεις. Ο µετατροπέας καλύπτει τις
προδιαγραφές της Οδηγίας Χαµηλής Τάσης και της Οδηγίας Μέσης Τάσης και
ασφαλώς είναι σε θέση να παράγει άεργο ισχύ.

KACO
Παρουσίαση νέων προϊόντων

KACO

Σχεδιασµός µονάδας χωρίς
περιορισµούς. Οι τριφασικοί

µετατροπείς Powador 10.0,
12.0 και 14.0 TL3 της KACO new
energy µπορούν να συνδεθούν
µε πλήρως ασύµµετρο φορτίο. 

Οι νέοι τριφασικοί µετατροπείς
της KACO new energy
εξασφαλίζουν άριστη

επικοινωνία.

Μελέτη σχεδιασµού του νέου
κιβωτίου για τη σειρά Powador XP.
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∆ιαµορφώσαµε από την αρχή το λογισµικό σχεδιασµού µονάδων. Το λογισµικό
έχει καινούριο όνοµα: το KACOCALC Pro αντικαταστάθηκε µε το Powador PV-
pilot. Η βελτιστοποιηµένη διαδραστική χρήση µέσω επιφάνειας συµβατής µε
τα Windows επιτρέπει στη νέα δοµή του λογισµικού τον ελεύθερο συνδυασµό
διαφόρων τύπων µετατροπέων και προσφέρει µεγαλύτερη ανάλυση των
συνδεσµολογιών. Φυσικά προσφέρονται και δυνατότητες απαιτητικής
διαστασιολόγησης διαφόρων επιµέρους γεννητριών µε τους νέους µας
τριφασικούς µετατροπείς Powador.  Παρά την υποστήριξη του PV-Pilot, η
λεπτοµερής διαστασιολόγηση είναι δουλειά των ειδικών.  Για τους
διαχειριστές φωτοβολταϊκών µονάδων που επιθυµούν να έχουν µια πρώτη
µατιά στις διάφορες δυνατότητες διαστασιολόγησης, το λογισµικό προσφέρει
εκτός από το Expert Mode και ένα πιο απλό Quick Mode.

Για επιτόπου ανάλυση
φωτοβολταϊκών µονάδων θα
παρουσιάσουµε τον Powador-LOG.
Αυτός ο καταγραφέας δεδοµένων
µπορεί να εµφανίσει µέσω θύρας
RS485 πρωτόκολλα δεδοµένων για
έως και έξι µετατροπείς. Ο
διαχειριστής της µονάδας έχει ανά
πάσα στιγµή πρόσβαση σε όλα τα
σηµαντικά δεδοµένα: από την
τρέχουσα απόδοση της µονάδας και
του κάθε µετατροπέα ξεχωριστά έως
την µηνιαία και ετήσια παραγωγή
ρεύµατος. Τα δεδοµένα που
συγκεντρώνονται από τον Powador-
LOG στέλνονται µέσω WLAN σε έναν
λήπτη, όπου εµφανίζονται εικονικά.
Λήπτες µπορούν να είναι ένα
Smartphone, ένα Netbook, ακόµα κι
ένας MP3-Player και µία τηλεόραση.

Η αθροιστική ισχύς των
φωτοβολταϊκών στη Γερµανία στα
τέλη του 2010 ξεπέρασε τα 17 GW.
Με µια τέτοια ισχύ, ήδη σήµερα τα
δίκτυα πολλών περιοχών φτάνουν
τους θερινούς µήνες στα όριά τους.
Για την αποσυµφόρηση των δικτύων
φροντίζει η λύση της αποθήκευσης
που προβλέπεται και για τις δικές µας
φωτοβολταϊκές µονάδες. Προσφέρει
τη δυνατότητα η παραγόµενη
ενέργεια να µπορεί και απορροφηθεί
µε χρονική καθυστέρηση από το
σηµείο παραγωγής της. 
Σε µονοκατοικίες για παράδειγµα, το
ποσοστό ιδιοκαταναλισκόµενης
ενέργειας αυξάνεται πάνω από 70%
το χρόνο, αν εγκατασταθεί σύστηµα
αποθήκευσης της εταιρίας µας µε
"έξυπνο" Home Energy Manager.
Έτσι, όσοι κατοικούν σε ιδιόκτητες
κατοικίες, επωφελούνται από τις
ελκυστικές τιµές ιδιοκατανάλωσης
του γερµανικού Νόµου για τις Α.Π.Ε.

Ο καταγραφέας δεδοµένων
Powador-LOG της KACO new
energy αξιολογεί έως και έξι
µετατροπείς και στέλνει τα
δεδοµένα µέσω WLAN σε τελικές
συσκευές.

Σύστηµα αποθήκευσης της KACO
new energy µε έξυπνο Home
Energy Manager.
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Υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας σε περιοχές
αποµακρυσµένες από το δίκτυο, µε χαµηλή αξιοπιστία δικτύου, όπου
χρησιµοποιούνται κυρίως ντιζελογεννήτριες. Εδώ οι τεχνολογίες
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας νέας γενιάς προσφέρουν εναλλακτική λύση:
Κατάλληλες και ολοκληρωµένες λύσεις, προσαρµόσιµες σε κάθε περίσταση,
µε µεγάλους συντελεστές απόδοσης και µεγάλη αξιοπιστία.

Με το πρόγραµµά µας "Ηλεκτροδότηση περιοχών αποµακρυσµένων από το
δίκτυο" αναπτύξαµε λύσεις "µε το κλειδί στο χέρι". Η καρδιά της µονάδας
αποτελείται από έναν ρυθµιστή φόρτισης MPPT, µια υβριδική µπαταρία
(λιθίου-µολύβδου) και έναν κεντρικό µετατροπέα (περίπου 100 kW ισχύς DC).
Η ενσωµάτωση γεννητριών AC και DC είναι εύκολη και ευέλικτη όσο και η
σύνδεση µε δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρισµού. Το σύστηµα διαχείρισης ενέργειας
είναι ο εγκέφαλος της µονάδας. Συνδέει γεννήτριες και καταναλωτές σε µία
λειτουργική ενότητα µέσω ενιαίου πρότυπου επικοινωνίας. Ένας υβριδικός
συσσωρευτής (λιθίου-µολύβδου) νέας γενιάς εγγυάται την ιδανική αξιοποίηση
της διαθέσιµης ενέργειας και εξασφαλίζει ανεξαρτησία ενός ολόκληρου
οικισµού.

Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται. Αλλά µπορεί να προβλεφτεί επακριβώς!
Το νέο λογισµικό πρόγνωσης της KACO new energy επιτρέπει στους
διαχειριστές δικτύων να προβλέψουν µε πάνω από 97% ακρίβεια την
αναµενόµενη ηλιακή ενέργεια των επόµενων τριών ηµερών.   Οι προβλέψεις
γίνονται ανά ώρα και µπορούν να περιοριστούν γεωγραφικά σε δίκτυα
µεµονωµένων περιοχών. Για τη βελτίωση της ενσωµάτωσης της ηλιακής
ενέργειας στο δίκτυο απαιτούνται κατά το δυνατόν ακριβείς προγνώσεις. Έτσι
µπορούν να ελεγχθούν ανεπάρκειες ή υπερπαραγωγές ηλιακής ενέργειας σε
συνδυασµό µε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που ρυθµίζονται ευέλικτα.
Η παραγόµενη ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές µπορεί πλέον να
κυκλοφορήσει µε προτεραιότητα στα δίκτυα, όπως άλλωστε ορίζει και ο
Νόµος για τις Α.Π.Ε.

Σχετικά 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.

AC Grid

Metering

Metering

Metering

Diesel 
Generator

Charging
Units

Battery
Unit

Sine-wave
Inverter

Photovoltaics

Energy
Management

System

Central 
Power 
Supply

Wind PowerBiogas

Το λογισµικό πρόγνωσης της KACO
new energy  προβλέπει την

απόδοση ηλιακής ενέργειας µε
ακρίβεια 97%.
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ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΟΡΘΟBLOCK ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
Στο ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΟΡΘΟBLOCK, η οριζόντια αρµολόγηση γίνεται µε
συνδετικό κονίαµα λεπτής στρώσης για ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα
θερµοµόνωσης σε σχέση µε το συνδετικό κονίαµα γενικής χρήσης.
Πρόκειται για συγκολλητικό υλικό τσιµεντοειδούς βάσης σε µορφή σκόνης.
Σε ανάµειξη µε το νερό µετατρέπεται σε  κονίαµα µε ιδιαίτερη εργασιµότητα,
υψηλή ικανότητα πρόσφυσης και έντονη θιξοτροπική συµπεριφορά. 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΕΚΙΑ
Στο ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΟΡΘΟBLOCK συµπεριλαµβάνονται και τα µεταλλικά
πρέκια, τα οποία δηµιουργούν ισχυρό δεσµό µεταξύ οπτόπλινθου και
επιχρίσµατος και δίνουν απλή, εύκολη και οικονοµική λύση στην απαίτηση
θερµοµόνωσης του Κ.ΕΝ.Α.Κ., ακριβώς για τον λόγο ότι δεν απαιτείται
πρόσθετο µονωτικό υλικό.

Κατασκευάζονται από χάλυβα διάτρητο υψηλής αντοχής, βάφονται µε
ηλεκτροστατική βαφή ειδικής πούδρας για καλή πρόσφυση του επιχρίσµατος
και έχουν αντισκωριακή προστασία.

∆ύο νέα προϊόντα διατίθενται από την Κεραµουργία Βορείου Ελλάδος και
συµπληρώνουν το ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΟΡΘΟBLOCK, για κατασκευή φέρουσας
τοιχοποιίας και τοιχοποιίας πλήρωσης σε πλήρη εναρµόνιση µε τον ΚΕΝΑΚ και
τους ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΕΣ 6 & 8.

OΡΘΟBLOCK
Προϊόντα συστηµάτων δόµησης

OΡΘΟBLOCK

Για περισσότερες πληροφορίες 

Αγγελική Βαλταδώρου

Υπεύθυνη Marketing
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Στην σηµερινή εποχή, η εξοικονόµηση ενέργειας έχει αποκτήσει
ένα µεγάλο ρόλο στην καθηµερινή ζωή µας. Προσπαθούµε µε
κάθε τρόπο να εξοικονοµήσουµε ενέργεια. Την µεγαλύτερη
απώλεια ενέργειας σε µια οικοδοµή, ,εκτός από τα τοιχώµατα,
την έχουµε στα παράθυρα και στις πόρτες εισόδου. Έχουν γίνει
µεγάλες προσπάθειες να σφραγιστούν αυτά τα σηµεία καλύτερα
ώστε οι απώλειες να είναι πάρα πολύ χαµηλές. Πετυχαίνοντας
µια πολύ καλή σφράγιση του χώρου, έχουµε  όµως και κάποια
µειονεκτικά αποτελέσµατα. Τι εννοούµε µε αυτό; Το σπίτι δεν
αερίζεται πια σωστά. Σφραγίζοντας πολύ καλά τα ανοίγµατα
ενός κτιρίου, έχει ως αποτέλεσµα να µην  εισέρχεται άλλο
φρέσκος αέρας στον χώρο. Ο καθαρός αέρας είναι απαραίτητος
για ένα υγιεινό εσωτερικό κλίµα. Μόνο σε επαρκώς
αεριζόµενους χώρους αισθανόµαστε καλά, νιώθουµε ευεξία και
είµαστε  πιο αποτελεσµατικοί. Μη αεριζόµενοι χώροι µπορούν
να προκαλέσουν αρρώστιες και να συµβάλουν στην δηµιουργία
µούχλας στα τοιχώµατα και να προκληθούν έτσι σοβαρές ζηµιές
στο κτίριο και στα παρελκόµενά του, δηλαδή µιλάµε τότε για τα
λεγόµενα «Sick buildings» ή «Άρρωστα κτίρια». 
Με άλλα  λόγια, ένας σωστός αερισµός του χώρου είναι
απαραίτητος.

Εδώ, εµείς σαν VBH Hellas SA, σας προτείνουµε τα  συστήµατα
αερισµού της Siegenia-Aubi AG.

Εκτός από τα ολοκληρωµένα συστήµατα µηχανισµών ανάκλισης,
η  Siegenia-Aubi AG προσφέρει µια ολοκληρωµένη γκάµα
προϊόντων στο κοµµάτι του αερισµού χώρων. Πλεονέκτηµα
αυτών των συστηµάτων είναι ένας σωστός ελεγχόµενος
αερισµός του χώρου, χωρίς µεγάλες απώλειες ενέργειας όπως
έχουµε στην περίπτωση που ανοίγουµε τα παράθυρα. Τα
συστήµατα αυτά διακρίνονται σε συστήµατα που τοποθετούνται
στα παράθυρα και λέγονται AEROMAT και στα συστήµατα τοίχου.

AAEERROOMMAATT
Τα AEROMAT βγαίνουν σε διάφορα µοντέλα, ανάλογα µε τις
απαιτήσεις. Είναι ηχοµονωτικά και τοποθετούνται πάνω στα
κουφώµατα, είτε στο φύλλο, είτε στην κάσσα οριζόντια ή
κάθετα. Εφαρµόζονται σε αλουµινένια, ξύλινα και συνθετικά
κουφώµατα. 
Τα AEROMAT χωρίζονται σε παθητικά και ενεργητικά. Τα
παθητικά συστήµατα βασίζονται σε µια φυσική κυκλοφορία και
ανταλλαγή αέρα εξαιτίας της διαφοράς πίεσης µεταξύ του
δροσερού φρέσκου εξωτερικού και του θερµαινόµενου,
χρησιµοποιούµενου εσωτερικού αέρα, χωρίς κάποια τεχνικά
µέσα (ανεµιστήρα). Αντίθετα, τα ενεργητικά συστήµατα
βασίζονται κυρίως  στην εξαναγκασµένη κυκλοφορία και
ανταλλαγή αέρα µε ανεµιστήρες.

VBH
Σωστός αερισµός χώρων για βιοκλιµατικά κτίρια

VBH
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Πλεονέκτηµα αυτού του συστήµατος είναι ότι ο αερισµός γίνεται γρηγορότερα
και ελεγχόµενα. 

Τα µοντέλα είναι τα εξής:
AEROMAT Mini
AEROMAT 80
AEROMAT 100
AEROMAT 150 
AEROMAT VT

ΣΣυυσσττήήµµαατταα  ττοοίίχχοουυ
Τα συστήµατα τοίχου είναι ενεργητικά συστήµατα και διατίθενται και αυτά σε
διάφορα µοντέλα, ανάλογα µε τις απαιτήσεις µας. ∆εν ρυθµίζουν µόνο τον
αερισµό του χώρου, αλλά ανάλογα µε το µοντέλο ελέγχουν το επίπεδο
υγρασίας και καθαρίζουν τον αέρα από µικρόβια, γύρη και σκόνη.  Είναι
αθόρυβα, ηχοµονωτικά και τοποθετούνται στον τοίχο του χώρου. Η εισαγωγή
φρέσκου αέρα γίνεται από µια σωλήνα, όπως φαίνεται στο σχήµα. 

Τα µοντέλα είναι τα εξής:
AEROPAC
AEROLIFE
AEROVITAL
AEROPLUS

Με τα συστήµατα αερισµού, η Siegenia-Aubi AG συµπληρώνει την γκάµα
προϊόντων της  δίνοντάς µας την δυνατότητα για ένα υγιεινό εσωτερικό
περιβάλλον εξοικονοµώντας παράλληλα ενέργεια.
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Η EXALCO πρωτοστατεί στο χώρο των φωτοβολταϊκών παρουσιάζοντας το
πλήρες σύστηµα για βάσεις στήριξης και πλαισίων αλουµινίου για
φωτοβολταϊκά πάρκα, δώµατα και στέγες.

EXALCO
Σύστηµα για βάσεις στήριξης αλουµινίου για φωτοβολταϊκά
πάρκα, δώµατα και στέγες

EXALCO
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Για περισσότερες πληροφορίες 

Κατσιάβα Άλκηστις

Υπεύθυνη Marketing

EXALCO A.E.

Συγκεκριµένα, το σύστηµα EXALCO SUNERGY παράγεται στις εγκαταστάσεις
της εταιρίας και αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από αλουµίνιο, γεγονός που το
καθιστά αδιάβρωτο σε κάθε είδους συνθήκες περιβάλλοντος, ακόµη και σε
παραθαλάσσιες περιοχές ή περιοχές µε υψηλή βιοµηχανική ρύπανση. 
Για τοποθέτηση σε τέτοιου είδους περιοχές συστήνεται η επιλογή της
ανοδίωσης στα προφίλ αλουµινίου.



Έχει σχεδιαστεί µε στατική µελέτη και µε γνώµονα τις ακραίες καιρικές
συνθήκες, ώστε να παρέχει ασφάλεια.
Έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισµό πιστοποίησης TUV Austria Hellas µε
βάση τους Ευρωκώδικες 1 και 9 και µε βάση τον Ελληνικό Αντισεισµικό
Κανονισµό και τον Ελληνικό Κανονισµό Οπλισµένου Σκυροδέµατος.
Το σύστηµα EXALCO SUNERGY διακρίνεται για την ευκολία και την ταχύτητα
τοποθέτησής του και την υψηλή του σταθερότητα.
Η εταιρία παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόµενους τεχνική υποστήριξη για
την σωστή εγκατάσταση κάθε έργου.

Η EXALCO µε το σύστηµα στήριξης φωτοβολταϊκών EXALCO SUNERGY LAND
δίνει την δυνατότητα εύκολης και γρήγορης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
πάρκων. 
Το σύστηµα αυτό παρέχει µεγάλη ποικιλία στον τρόπο θεµελίωσης είτε µε
µπετόν, είτε µε πάσσαλο ή µε γεώβιδα και έχει µεγάλη χωρητικότητα
πλαισίων σε µικρό αριθµό βάσεων. Οι συνολικές διαστάσεις των τραπεζιών
είναι 6m, 10.5m και 24m. Βασικό πλεονέκτηµα του συστήµατος είναι τα
χαµηλά κοστολόγια στα χωµατουργικά, διότι έχει απόσταση 4,5m από βάση σε
βάση.
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Το σύστηµα στήριξης φωτοβολταϊκών σε δώµατα EXALCO SUNERGY ROOFTOP
παρέχει λύσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε ταράτσες σπιτιών.
∆ιατίθενται σε τρία διαφορετικά καβαλέτα στήριξης καλύπτοντας κάθε
ανάγκη.

Η EXALCO µε το σύστηµα στήριξης φωτοβολταϊκών στέγης EXALCO SUNERGY
ROOF παρέχει λύσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες από
κεραµικό ή τσιµεντένιο κεραµίδι και σε στέγες µε λαµαρίνα ή πάνελ, για
εφαρµογές σε βιοµηχανικά κτήρια.    
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ELITE FIRE
Ενεργειακό Τζάκι

ALFATHERM
Κατασκευή, σχεδιασµός και 

θερµάστρες πετρελαίου και ξύλου

HELLENIC PELLETS
Στερεά βιοκαύσιµα

Επιστροφή στο παρελθόν ή πορεία προς τα εµπρός;

PHYSICON
Συσσωµατώµατα ξύλου (ή Pellet)

ELVIAL
Εξοικονόµηση ενέργειας 

µε ενεργειακά κουφώµατα

SCHÜCO
Αποδοτική ανακαίνιση κτιρίου 

µε συστήµατα παραθύρων

FINSTRAL
Συνθετικά κουφώµατα
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Οι ενεργειακές εστίες χαρακτηρίζονται από την ελεγχόµενη καύση του ξύλου
ή αερίου και συνέπεια αυτής τον µέγιστο βαθµό απόδοσης, που επιτυγχάνεται
µε πόρτα που κλείνει αεροστεγώς και την ρύθµιση της εισαγωγής αέρα στον
χώρο καύσης.

Η ελεγχόµενη καύση έχει σαν αποτέλεσµα την οικονοµία καυσίµου (ξύλου ή
αερίου) και την αυξηµένη απόδοση (µετατροπή της ενέργειας του ξύλου ή του
αερίου σε θερµότητα σε ποσοστό απόδοσης περίπου 80%). Εποµένως η
επιλογή ενεργειακής εστίας  του γαλλικού οίκου SUPRA ή του βελγικού οίκου
M-DESIGN εξασφαλίζει:

• Αυξηµένη απόδοση 
• Οικονοµία Καύσιµης ύλης  
• ∆υνατότητα διανοµής θερµού αέρα µέσω αεραγωγών 
• Ασφάλεια
• Οικολογική δευτερογενή καύση

ELITE FIRE

∞ºπ∂ƒøª∞

ELITE FIRE
Ενεργειακό Τζάκι

Για περισσότερες πληροφορίες 

Υπεύθυνος

Ιωάννης Μαντζακούφας   

Ενεργειακό τζάκι υψηλής απόδοσης SUPRA
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Οι δευτερογενής καύση συντελεί ώστε τα καπναέρια της πρωτογενούς καύσης
να καίγονται µε δευτερεύουσα φλόγα προ της εισαγωγής τους στον
καπνοσυλλέκτη χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαµα διπλής φλόγας,
µεγαλύτερη απόδοση και εποµένως εκποµπή λιγότερων ρύπων στο
περιβάλλον (οικολογική καύση).

Το βεντιλατέρ απαιτείται για την διοχέτευση του θερµού αέρα µε σωληνώσεις
σε άλλα δωµάτια της κατοικίας σε απόσταση µέχρι και 10-15 µέτρα.

Επίσης το βεντιλατέρ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για γρηγορότερη θέρµανση
του χώρου ρυθµίζοντας εκ των προτέρων την επιθυµητή θερµοκρασία
έναρξης και παύσης της διοχέτευσης του θερµού αέρα (θερµοστάτης) και την
ταχύτητα διοχέτευσης (ρεοστάτης). 

Αντιθέτως οι εστίες ανοικτού τύπου από µαντέµι ή πυρότουβλο απορροφούν
µέσω του καπνοσυλλέκτη όχι µόνο τα καπναέρια που παράγονται στον χώρο
καύσης αλλά ταυτόχρονα και µεγάλη ποσότητα θερµότητας άλλων εστιών
θέρµανσης του χώρου (καλοριφέρ).

Μετατροπή παραδοσιακού τζακιού σε ενεργειακό
Υπάρχει η δυνατότητα µετατροπής µιας εγκαταστηµένης εστίας ανοιχτού
τύπου από πυρότουβλο σε κλειστού ενεργειακού τύπου ενσωµατώνοντας µια
ειδική κασέτα-εστία µε αποτέλεσµα την εξασφάλιση των παραπάνω
αναφεροµένων πλεονεκτηµάτων. 

Η τοποθέτηση της εστίας-κασέτας αναβάθµισης γίνεται από εξειδικευµένο
συνεργείο, είναι σύντοµη και διασφαλίζει τη µέγιστη απόδοση του τζακιού. 
Το κόστος µετατροπής είναι χαµηλό και τα οφέλη αυτής θα αποσβέσουν το
κόστος σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

∞ºπ∂ƒøª∞

Ενεργειακό τζάκι υψηλής απόδοσης M-DESIGN

>> ELITE FIRE
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ΤΤοο  εεννεερργγεειιαακκόό  ττζζάάκκιι  ττοουυ  ιιττααλλιικκοούύ  οοίίκκοουυ  VVEESSCCOOVVII  πποουυ  σσυυννδδέέεεττααιι  µµεε  σσώώµµαατταα
κκααλλοορριιφφέέρρ  µµπποορρεείί  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  σσααςς::
- αυτόνοµη ή παράλληλη σύνδεση µε λεβητοστάσιο πετρελαίου ή αερίου. 
- οικονοµία εώς και 30% σε σχέση µε το πετρέλαιο.  
- 1lt πετρελαίου ισοδυναµεί µε 3kg στεγνού ξύλου (20% µέγιστης υγρασίας).  
- απόδοση µέχρι 29kw.  
- δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.
- αεροστεγής θάλαµος καύσης που  µειώνει την κατανάλωση του ξύλου.
- πιστοποιηµένες εστίες µε τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας και 

εγγύησης CE. 

Χαρακτηριστικά:
Μέγιστη Ισχύς 29Kw/h
Κατανάλωση Ξύλου 7kg/h
Βάρος 290 kg
Χωρητικότητα Νερού 43lt
Έξοδος καµινάδας 25cm

ΓΓννωωρρίίσσττεε  ττηηνν  υυψψηηλλήή  ααππόόδδοοσσηη,,  ττηηνν  ααυυττοοννοοµµίίαα,,  ττηηνν  ππρραακκττιικκόόττηητταα  κκααιι  ττηηνν
οοιικκοολλοογγίίαα  ττοουυ  κκααιιννοοττόόµµοουυ  υυλλιικκοούύ  PPeelllleett..
Pellet, Τα καύσιµα του µέλλοντος - Πρακτικά Χαρακτηριστικά
Τα Pellets παράγονται από πριονίδια που συµπιέζονται σε κυλινδρική µορφή
µήκους από 1,5 -2cm και σε διάµετρο 6mm. Η συµπιεσµένη αυτή µορφή σε
συνδυασµό µε την πολλή χαµηλή των σοµπών Pellet, περιεκτικότητα σε
υγρασία (µικρότερη του 12%) συντελεί στην µεγάλη θερµαντική απόδοση από
89.1% έως 93,3% και στην πολλή µικρή κατανάλωση (4,5-5,5 kgr/h) τους.

Οικολογία
Τα Pellet γίνονται από την ανακύκλωση των πριονιδιών ξηράς ξυλείας.
Εκπέµπουν πολύ περιορισµένο ποσό ρύπανσης, χαµηλό ποσοστό του
µονοξειδίου του άνθρακα γι αυτό και θεωρούνται τα καύσιµα του µέλλοντος.

Οικονοµία
Η καύση του pellet είναι οικονοµική, τα 2kgr pellets αποδίδουν περίπου την
ίδια θερµογόνο δύναµη µε 1lt πετρελαίου.

Οι σόµπες pellet τoυ ιταλικού οίκου GREENTOUCH  µε τον καινοτόµο
σχεδιασµό τους συνδυάζουν
- την υψηλή απόδοση θερµότητας
- την αυτονοµία και την ασφάλεια του καινοτόµου υλικού pellet 
- την οικονοµικότερη καύση
- την δυνατότητα σύνδεσης µε σώµατα καλοριφέρ
- την καθαρή και εύκολη χρήση
- την αυτόµατη ή χειροκίνητη λειτουργία 
- τη γρήγορη τοποθέτηση
- την οικολογική προς το περιβάλλον χρήση

Ενεργειακό τζάκι υψηλής απόδοσης SUPRA

∞ºπ∂ƒøª∞

>> ELITE FIRE
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Η εταιρία ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΕ «ALFATHERM» δραστηριοποιείται εδώ και
47 χρόνια, στην κατασκευή, στον σχεδιασµό και την διάθεση θερµαστρών
πετρελαίου και ξύλου.

Με την συνεχή της ανάπτυξη, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, την διαρκή και
αδιάκοπη ενηµέρωσή της, έχει, όλα αυτά τα χρόνια, µοναδικό της σκοπό, την
διάθεση προϊόντων υψηλής αισθητικής και ποιότητας που ικανοποιούν ακόµη
και τα πιο απαιτητικά γούστα.

Οι θερµάστρες ξύλου της ALFATHERM εξασφαλίζουν τη µέτιστη απόδοση και
στις πιο δυσµενείς καιρικές συνθήκες, ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις
διακόσµησης ώστε να ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό πελάτη και
εξασφαλίζουν άριστη λειτουργία κι αντοχή στο χρόνο.

Η εταιρία καταφέρνει, εδώ και πέντε δεκαετίες, περίπου, να συνδυάζει νέες
τάσεις και υλικά µε την γραµµή της παράδοσης και να διαθέτει προϊόντα
ποιοτικά κι αναλλοίωτα στο πέρασµα του χρόνου.

Ο συνδυασµός της σύγχρονης κι ευέλικτης διοίκησης της εταιρίας µε την
πολύχρονη εµπειρία του προσωπικού της στις παραδοσιακές συσκευές
θέρµανσης εξασφάλισε στην ALFATHERM την αποκλειστική διάθεση
επώνυµων οίκων του εξωτερικού, στο χώρο της ενεργειακής θέρµανσης,
καθιερώνοντάς την έτσι σε δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά.
Σας διαβεβαιώνουµε ότι η εµπιστοσύνη που µας δείχνετε µας δηµιουργεί
υψηλό αίσθηµα ευθύνης.

ALFATHERM

∞ºπ∂ƒøª∞

ALFATHERM
Κατασκευή, σχεδιασµός και θερµάστρες πετρελαίου και
ξύλου

Για περισσότερες πληροφορίες 

Αναστάσιος Χατζηβασιλείου
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Ωράριο Λειτουργίας

Καθηµερινές 17:00 - 22:00

Σαββατοκύριακα 10:00 - 22:00

10-18 l 9 l 2011

Χορηγός επικοινωνίας

Εναλλακτικές µορφές και συστήµατα

εξοικονόµησης ενέργειας, θέρµανση

και ψύξη για κάθε σπίτι ή

επαγγελµατικό χώρο.

ENERGYLAND,

Υπογράφει την εξοικονόµηση ενέργειας.

Ένα σύγχρονο
αφιέρωµα

στην ενέργεια σε
µια έκθεση που

γγρράάφφεειι  ιισσττοορρίίαα

∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Η αγορά στην οποία ενεργοποιούµαστε, χαρακτηρίζεται από την κατοχή της
µερίδας του λέοντος στις προτιµήσεις των καταναλωτών από  το πετρέλαιο
θέρµανσης, ακολουθούµενο από το φυσικό αέριο στις περιοχές όπου τα
δίκτυα διανοµής του έχουν ολοκληρωθεί ή βαίνουν προς ολοκλήρωση.

Όµως οι καταναλωτές έχουν στην σηµερινή εποχή να αντιµετωπίσουν τα
παρακάτω:
1. Συνεχείς ανατιµήσεις 
2. Ένα κακό οικονοµικό περιβάλλον 
3. Επαναλαµβανόµενες πληροφορίες, (διαρροές), σχετικά µε την εξίσωση των 

φόρων µεταξύ του πετρελαίου θέρµανσης µε εκείνους του πετρελαίου 
κίνησης. Μία τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε σοβαρή αύξηση της τιµής του 
καθώς και των παραγώγων του που χρησιµοποιούνται στην θέρµανση.

4. Παράλληλα η αφύπνιση της κοινωνίας σχετικά µε τις ορυκτές πηγές 
ενέργειας και την βλάβη που προκαλούν στο περιβάλλον, έχει προκαλέσει 
την αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών σχετικά µε τις 
εναλλακτικές πηγές θέρµανσης και κύρια εκείνες που καταναλώνουν 
στερεά βιοκαύσιµα όπως τα pellets, τα καυσόξυλα, και η βιοµάζα.

Η χρήση στερεών βιοκαυσίµων δεν είναι µία καινούργια πρακτική για τον
Ελληνικό χώρο. Τα καυσόξυλα, η βιοµάζα στην µορφή του ελαιοπυρήνα, των
κουκουτσιών, των φρούτων, του φλοιού των ξηρών καρπών χρησιµοποιούνταν
σε περιοχές όπου η παραγωγή των αντίστοιχων υλικών το επέτρεπε. Η χρήση
τους όµως ήταν πάντα περιορισµένη κυρίως σε επαγγελµατικές εφαρµογές,
(θερµοκήπια, µικρές ή µεγάλες βιοτεχνίες ξύλου κ.ά.), και σε οικιακές
εφαρµογές εγκατεστηµένες σε αγροτικές κυρίως περιοχές.

HELLENIC PELLETS

∞ºπ∂ƒøª∞

HELLENIC PELLETS
Στερεά βιοκαύσιµα
Επιστροφή στο παρελθόν ή πορεία προς τα εµπρός;

Για περισσότερες πληροφορίες 

Νίκος Χατζηγιάννης
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Η βασική διαφορά µε την έντονα αναπτυσσόµενη σύγχρονη αγορά χρήσης
στερεών βιοκαυσίµων, είναι από την µία ο εκσυγχρονισµός των συσκευών
καύσης τους  και από την άλλη η χρήση ενός βιοµηχανικά παραγόµενου πλέον
καυσίµου, των pellets. 

Οι συσκευές καύσης είναι τώρα µοντέρνες κατασκευές είναι ασφαλείς,
φιλικές προς τον καταναλωτή-χρήστη τους, ηλεκτρονικά ελεγχόµενες κατά
την λειτουργία τους,  παραγόµενες µε βάση την εφαρµογή κανόνων και
οδηγιών της Ε.Ε. και όχι ερασιτεχνικές κατασκευές από τον «καλό µάστορα»
της περιοχής όπως ήταν παλαιότερα. 

Στην Ελληνική αγορά διακινούνται σήµερα µε έντονα αυξανόµενους ρυθµούς,
συσκευές καύσης που καταναλώνουν στερεά βιοκαύσιµα-pellets και που
έχουν την δυνατότητα να καλύψουν κάθε ανάγκη, ξεκινώντας από
αερόθερµες σόµπες, σόµπες-λέβητες, τζάκια-λέβητες ξύλου και pellets,
λέβητες pellets ή βιοµάζας κεντρικής εγκατάστασης, λέβητες ξύλου απλοί ή
αντεστραµµένης φλόγας, αερολέβητες, κ.ά.   

Τα pellets είναι ένα υλικό καύσης του οποίου η παραγωγή υπακούει σε
standards, µε αποτέλεσµα απολύτως καθορισµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά
όπως η απόδοσή τους, (4200 – 4900 kcal), η υγρασία τους, (< 10%), τα
κατάλοιπά τους, (στάχτη < 1%).
H πρώτη ύλη για την παραγωγή τους πρέπει να είναι πρωτογενές, µη
ανακυκλωµένο και επεξεργασµένο µε οποιονδήποτε τρόπο ξύλο. Κύρια πηγή
είναι τα υπολείµµατα της επεξεργασίας της δασικής ξυλείας, ενώ η µέθοδος
παραγωγής ακολουθώντας αυστηρές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, είναι
καθαρά µηχανική, αποκλείοντας την χρήση οποιουδήποτε χηµικού πρόσθετου
είτε για την συγκόλληση του που επιτυγχάνεται αποκλειστικά µε την
εκµετάλλευση των φυσικών ιδιοτήτων του ξύλου, (έκλυση λιγνίνης κάτω από
συγκεκριµένες  συνθήκες πίεση και θερµοκρασίας), είτε για την ενίσχυση της
θερµιδικής του απόδοσης. 

Από την µία η περιβαλλοντική ασφάλεια τους µια που κατά την καύση τους
εκλύεται όσο CO2 έχουν προσλάβει κατά την διαδικασία της ανάπτυξής τους
µε αποτέλεσµα την µηδενική συµµετοχή τους στο ισοζύγιο των εκποµπών
CO2. 

Από την άλλη τα εµπορικά τους χαρακτηριστικά όπως µικρή αξία µε µεγάλο
όγκο και βάρος, καθιστούν επώδυνη και µε µεγάλο κόστος κατά µονάδα
προϊόντος την µεταφορά τους σε µεγάλες αποστάσεις, µε αποτέλεσµα την
πριµοδότηση της εγχώριας παραγωγής και την αποτροπή των εισαγωγών.
Αποτέλεσµα αυτού του χαρακτηριστικού είναι η µείωση των εισαγωγών στον
τοµέα των καυσίµων και η ωφέλεια της Εθνικής Οικονοµίας.

Τρίτο αλλά ιδιαίτερα βασικό σε ότι αφορά το δικό µας επάγγελµα, η διεθνώς
καθιερωµένη αναλογία των pellets προς το πετρέλαιο, η οποία είναι
2kg pellets : 1 lit πετρελαίου
και αντίστοιχα η οικονοµική διαφορά ανάµεσά τους 
(2kg pellets Χ 0,25 €/kg = 0,50 € : 1 lit X 0,90 €/lit πετρελαίου = 0,90€),
καθιστά την χρήση τους από τα νοικοκυριά ιδιαίτερα οικονοµική και επωφελή
και άρα θελκτική.

Επιστροφή στο παρελθόν λοιπόν ή πορεία προς τα εµπρός;  

Πορεία προς τα εµπρός, προς ένα κόσµο καλύτερο, πιο ασφαλή
αλλά παράλληλα προς µία καινούρια αγορά της οποίας η 
διαχρονικότητά εγγυάται την διάρκειά της.
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Στον χώρο της θέρµανσης, η ανάγκη συνεννόησης, για τη µεταφορά
τεχνογνωσίας, µεταξύ των τεχνικών και όλων όσων ασχολούνται διεθνώς µε το
συγκεκριµένο αντικείµενο, έχει άτυπα καθιερώσει τη λέξη ‘’pellets’’.

Σήµερα όταν λέµε καλό pellet εννοούµε συµπιεσµένο πριονίδι, ορισµένου
βαθµού συµπίεσης, ορισµένης διατοµής, ορισµένου µήκους, ορισµένης
σχετικής υγρασίας, προερχόµενο από ορισµένο µέρος του δένδρου και
φυσικά απόλυτης καθαρότητας, δηλαδή χωρίς προσµίξεις, σκουπίδια, χώµα
κ.τ.λ.

Η ανάγκη να ξεχωρίσουµε τα καλά pellets από άλλους τύπους βιοµάζας, όπως
πέλλετ αγριαγκινάρας, chips, ελαιοπυρήνα κ.τ.λ. δηµιουργήθηκε στην
προσπάθεια να τυποποιήσουµε και να πιστοποιήσουµε αυτόν τον τύπο
καυσίµου, ώστε να κοστολογηθεί ευκολότερα µε βάση την απόδοσή του σε
KWh, να γνωρίζουµε τους ρύπους που εκλύει η καύση του και να ορίσουµε τα
επιτρεπτά τους όρια, να κατασκευάσουµε καυστήρες µε πολύ υψηλό βαθµό
απόδοσης κ.τ.λ.

Από τα όρια των ρύπων που θα θέσει η πολιτεία θα εξαρτηθεί ποιο είδος
pellets θα κυριαρχήσει στην αγορά. Το κόστος των διαφόρων pellets που θα
πωλούνται θα εξαρτάται (προφανώς) από τη θερµογόνο δύναµή τους.
Εξάλλου η ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει ήδη εκδώσει την οδηγία ΕΝ303, που
θέτει κάποιες προδιαγραφές απόδοσης για τους λέβητες και τους
επιτρεπόµενους ρύπους τους.

Τα τελευταία 20 χρόνια στην Αµερική και στην Ευρώπη αναπτύχθηκε
τεχνολογία που αφορά σε µηχανήµατα και λέβητες που παράγουν,
µεταφέρουν και καταναλώνουν pellets, για παραγωγή ζεστού νερού,
ηλεκτρισµού και άλλες εφαρµογές αντικαθιστώντας έτσι ορυκτά καύσιµα.
Έχοντας λύσει πολλά από τα προβλήµατα που προέκυψαν εξελίσσεται ακόµη
µε γοργούς ρυθµούς. Στην ανάπτυξη αυτή βέβαια βοήθησε και η εκάστοτε
πολιτεία µε επιδοτήσεις και µε ενηµέρωση προς τους πολίτες της.

PHYSICON

∞ºπ∂ƒøª∞

PHYSICON
Συσσωµατώµατα ξύλου (ή Pellet)

Για περισσότερες πληροφορίες 

Μπόζης Βασίλειος
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Στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει η παραγωγή pellets και υπάρχει διαθεσιµότητα
και επάρκεια. Ένας από τους λόγους που το pellet βρήκε αποδοχή από
ευρωπαίους καταναλωτές είναι η τιµή του. Η τιµή του pellet δεν επηρεάστηκε
τα τελευταία 12 χρόνια από την αυξητική τάση των τιµών του φυσικού αερίου
και του πετρελαίου. Ο λόγος είναι ότι το pellet και γενικώς η βιοµάζα είναι µια
παραγωγή που έχει τοπικό χαρακτήρα κι έτσι η διαµόρφωση της τιµής του
εξαρτάται από τον υγιή ανταγωνισµό τοπικών εργοστασίων και από τη
διαθεσιµότητα πρώτης ύλης σε κάθε περιοχή και όχι από τη διεθνή αγορά.

Από τη µικρή πείρα που διαθέτουµε στην Ελλάδα και από τη µεγαλύτερη
πείρα κάποιων ξένων κατασκευαστών, η οποία µεταφέρεται στη χώρα µας,
µπορούµε να πούµε ότι: δεν µπορούν (προς το παρόν) όλοι οι καυστήρες –
λέβητες βιοµάζας να κάψουν όλων των ειδών τα pellets, χωρίς ρύθµιση για
κάθε τύπο pellet (ειδικό βάρος, θερµογόνο δύναµη, µέγεθος κ.τ.λ.). Όλοι
θεωρούνται εστίες καύσης βιοµάζας και θα πρέπει να συµµορφώνονται µε
κανονισµούς όπως π.χ. σωστή καµινάδα, ρύθµιση αναλογίας αέρα / καυσίµου
κ.τ.λ.

Στην αγορά της Ελλάδας κυκλοφορούν ήδη λέβητες pellet νερού ή αέρα,
σόµπες και τζάκια pellet νερού ή αέρα που τοποθετούνται αντίστοιχα, οι
λέβητες σε λεβητοστάσιο και οι σόµπες ή τζάκια µέσα στο σπίτι. Οι λέβητες
δε χωρίζονται σε αυτοκαθαριζόµενους ή µη. 

Το pellet διατίθεται στην αγορά σε σακιά των 15kg ή 20kg, όπου αναγράφονται
οι προδιαγραφές του περιεχοµένου καυσίµου όπως θερµογόνος δύναµη,
υγρασία κ.τ.λ. Επίσης σε µεγάλους σάκους (big bags) του 1 τόνου ή και χύµα.
Η µεταφορά του καυσίµου για την τροφοδοσία των συσκευών καύσης µπορεί
να γίνει σακί – σακί, µε το χέρι (όπου ο χρήστης πρέπει να γεµίζει το δοχείο
του λέβητα ή της σόµπας σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε την
χρήση) ή και αυτόµατα µε ειδικούς µηχανισµούς µεταφοράς, µε κοχλίες
µεταφοράς ή αντλίες υποπίεσης.

Για την ενηµέρωση των πολιτών σε ότι αφορά πιστοποιήσεις, οδηγίες, τιµή
pellet ανά KWh, ποιότητας του pellet υπάρχουν σχετικές ιστοσελίδες
επίσηµες, τόσο ελληνικές όσο και ευρωπαϊκές, ινστιτούτα βιοµάζας κ.τ.λ.

Τελειώνοντας επισηµαίνεται ότι η σωστή διαχείριση σε τοπικό επίπεδο της
παραγωγής βιοµάζας και pellet, µπορεί να βοηθήσει στην εν µέρει
απεξάρτηση µιας περιοχής από εισαγόµενα, ακριβά ρυπογόνα ορυκτά
καύσιµα και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της τοπικής και κατ΄ επέκταση
εθνικής µας οικονοµίας.
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Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική η ανάγκη να µειωθεί το
κόστος της ενέργειας για ψύξη και θέρµανση τόσο για την προστασία του
πλανήτη όσο και για την εξοικονόµηση χρηµάτων. Με γνώµονα τις
συγκεκριµένες ανάγκες, η ELVIAL έδωσε έµφαση την τελευταία δεκαετία στη
ανάπτυξη και την εξέλιξη ενεργειακών κουφωµάτων και δηµιούργησε τη
σειρά συστηµάτων αλουµινίου τεχνολογίας ecosafe, τα οποία αποτελούν
ιδανικές επιλογές ενόψει του προγράµµατος ενεργειακής αναβάθµισης των
κατοικιών «εξοικονόµηση κατ’οίκον». Το πρώτο συνθετικό (eco) µαρτυρά τις
υψηλές επιδόσεις τους στον τοµέα της θερµοµόνωσης για εξοικονόµηση
ενέργειας και συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ το δεύτερο
(safe) τονίζει τα άριστα χαρακτηριστικά ασφάλειας µε την υψηλή αντίσταση
στη διάρρηξη που προσφέρουν τα συστήµατα.

Ο νέος τρόπος ζωής απαιτεί πλέον συστήµατα αλουµινίου µε υψηλό
τεχνολογικό υπόβαθρο και υψηλή αισθητική, στοιχεία τα οποία θα βελτιώσουν
και θα στηρίξουν µια καλύτερη ποιότητα ζωής. Tα κουφώµατα τεχνολογίας
Ecosafe της ELVIAL ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες θερµοµόνωσης
και ηχοµόνωσης, όπως επίσης και στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις.

ELVIAL

∞ºπ∂ƒøª∞

ELVIAL
Εξοικονόµηση ενέργειας µε ενεργειακά κουφώµατα

Για περισσότερες πληροφορίες 

Χάρις Παρίσσης

Marketing Manager
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Η Elvial προτείνει την τοποθέτηση θερµοδιακοπτόµενων συστηµάτων για  τα
ανοιγόµενα και για τα συρόµενα. Ο λόγος είναι ότι η νέα νοµοθεσία, για το
ενεργειακό πιστοποιητικό που θα πρέπει να έχει κάθε κτίριο, προϋποθέτει τα
κουφώµατα που θα τοποθετηθούν να είναι θερµοδιακοπτόµενα.

Στα συστήµατα τεχνολογίας Ecosafe, συγκαταλέγονται τα ακόλουθα
συστήµατα της ELVIAL, τα οποία ικανοποιούν πλήρως τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
κάθε χώρου για θερµοµόνωση και ηχοµόνωση:

ΑΑννοοιιγγόόµµεενναα
EEllvviiaall  mmuullttiilloocckk  ssyysstteemmss  
• EL 4600 θερµοµονωτικό ανοιγόµενο µε υαλοενισχυµένο πολυαµίδιο 24 mm 
• EL 5600 θερµοµονωτικό ανοιγόµενο µε υαλοενισχυµένο πολυαµίδιο 22 mm 
• EL 5700 θερµοµονωτικό ανοιγόµενο µε υαλοενισχυµένο πολυαµίδιο 30 mm
• EL 5900 θερµοµονωτικό ανοιγόµενο µε υαλοενισχυµένο πολυαµίδιο 30 mm

• EL 8000 θερµοµονωτικό σύστηµα εισόδου µε υαλοενισχυµένο πολυαµίδιο 
24 mm

• EL 5200 θερµοµονωτικό ανοιγόµενο µε υαλοενισχυµένο πολυαµίδιο 22 mm
• EL 4400 θερµοµονωτικό ανοιγόµενο µε υαλοενισχυµένο πολυαµίδιο 22 mm
• EL 2200 θερµοµονωτικό ανοιγόµενο µε υαλοενισχυµένο πολυαµίδιο 30 mm

ΑΑνναασσυυρρόόµµεενναα
• EL 6700 Elvial multilock systems θερµοµονωτικό ανασυρόµενο µε 

υαλοενισχυµένο πολυαµίδιο κάσας 24 mm
• EL 6800 θερµοµονωτικό ανασυρόµενο µε υαλοενισχυµένο πολυαµίδιο 

κάσας 24 mm

ΚΚοουυττίί  ρροολλοούύ
• EL 9000 θερµοµονωτικό κουτί ρολού

Η τοποθέτηση θερµοδιακοπτόµενου κουφώµατος έχει θεαµατικές επιπτώσεις
στην εξοικονόµηση ενέργειας. Ένα θερµοδιακοπτόµενο κούφωµα ουσιαστικά
αποµονώνει το εσωτερικό από το εξωτερικό περιβάλλον µη επιτρέποντας την
µεταφορά θερµότητας. Με αυτό τον τρόπο, περιορίζεται η χρήση διατάξεων
και συσκευών θέρµανσης και ψύξης. Τα αποτελέσµατα είναι περισσότερο
θεαµατικά αν χρησιµοποιηθούν ανακλαστικοί υαλοπίνακες µε ειδικά αέρια
στο διάκενο, καθώς  οι διπλοί υαλοπίνακες θεωρούνται δεδοµένοι.

Τα συστήµατα EL 4600 και EL 5600 είναι θερµοδιακοπτόµενα συστήµατα, στα
οποία τοποθετούνται πολυαµίδια πλάτους 22 και 24 mm. Η σχεδίαση των
συστηµάτων έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργούνται 3 διακριτές
θερµικές ζώνες. (Σχ 1) Μία θερµή, µία ψυχρή, οι οποίες εναλλάσσονται
αναλόγως την εποχή, και µία ουδέτερη, η οποία σχηµατίζεται από την διάταξη
πολυαµίδια κάσας – κεντρικό ελαστικό στεγάνωσης – πολυαµίδια φύλλου. 
Με αυτό τον τρόπο, δεν υπάρχει µεταφορά θερµών ή ψυχρών φορτίων
ανάµεσα στις ζώνες. Την όλη διάταξη θερµικής στεγάνωσης συµπληρώνουν τα
ειδικά ελαστικά παρεµβύσµατα, τα οποία τοποθετούνται στην κάσα, για να
µην υπάρχει απευθείας επαφή αυτής µε την ψευδόκασα ή το µάρµαρο και τα
ειδικά σχεδιασµένα ελαστικά στεγάνωσης υαλοπινάκων, τα οποία διαθέτουν
ειδικές επιµήκεις απολήξεις µε σκοπό την αποφυγή της µεταφοράς θερµικών
φορτίων δια ακτινοβολίας µέσω κενού της υάλωσης. 
Τα συστήµατα είναι συµβατά  µε όλα τα πηχάκια της εταιρίας, µε αποτέλεσµα
να µπορεί να τοποθετηθεί υαλοπίνακας συνολικού πάχους έως 40 και 48 mm
αντίστοιχα για τα συστήµατα EL 4600 και EL 5600. Για αυτό τον λόγο, είµαστε
σε θέση να τοποθετήσουµε ειδικούς υαλοπίνακες που θα λειτουργούν
προσθετικά στην θερµοµόνωση του κουφώµατος, λαµβάνοντας υπόψιν ότι η
επιφάνεια του υαλοπίνακα είναι αναλογικά µεγαλύτερη από την επιφάνεια
του αλουµινίου. 
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Η σειρά EL 5900 X-TREME  καλύπτει την ανάγκη ύψιστης θερµοµόνωσης σε
εξαιρετικά ψυχρά κλίµατα µε χρήση ειδικού πολυαµιδίου 30mm και είναι
κατάλληλη για µεγάλα ανοίγµατα. Επίσης, χάρη στο αυξηµένο πάχος του
προφίλ (2,2 mm), η σειρά ενδείκνυται για κατασκευές που απαιτούν
αυξηµένη στατική αντοχή και παρέχει αυξηµένη αντιδιαρρηκτική αντίσταση.
Είναι µία ακόµη ολοκληρωµένη πρόταση της εταιρίας για ακραίες
κλιµατολογικές συνθήκες.

Το νέο σύστηµα EL 8000 για πόρτες κύριας εισόδου αντέχει σε υψηλά και
συνεχή φορτία. Οι πόρτες που κατασκευάζονται µε το EL 8000 είναι ιδανικές
για µεγάλα έργα, φέρουν ενισχυµένους ατσάλινους µεντεσέδες και
διαθέτουν λιτή και στιβαρή γραµµή. Προαιρετικά δέχονται αυτοµατισµούς
όλων των τύπων, ενώ έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα τοποθέτησης
σύνθετων κλειδαριών για µέγιστη ασφάλεια.

Στην σχεδίαση του συστήµατος EL 6700 έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δυνατές
παρεµβάσεις έτσι ώστε να µπορεί να παρέχει το σύστηµα την µεγαλύτερη
δυνατή θερµοµόνωση. Στα προφίλ κάσας και φύλλου έχουν τοποθετηθεί
πολυαµίδια  πλάτους από 18 mm εώς 24 mm αναλόγως το προφίλ. Επάνω από
τα πολυαµίδια των κασών τοποθετείται ειδικά διαµορφωµένο κανάλι από PVC,
το οποίο αφενός µεν λειτουργεί ως χώρος συγκέντρωσης των υδάτων προς τις
απορροές, και αφετέρου εµποδίζει την µεταφορά των θερµικών φορτίων δι’
ακτινοβολίας από τον ένα πύργο κύλισης στον άλλο. Τα ειδικά ελαστικά
παρεµβύσµατα που τοποθετούνται στη βάση της κάσας, όπως επίσης, και τα
ελαστικά που τοποθετούνται στους γάντζους, συντελούν στις θερµοµονωτικές
ιδιότητες του συστήµατος. Στο σύστηµα υπάρχει η δυνατότητα να
τοποθετηθεί υαλοπίνακας συνολικού πάχους 27 mm, ο οποίος, θα πρέπει να
είναι ανακλαστικός και µε αδρανές αέριο στο εσωτερικό διάκενο για
καλύτερα αποτελέσµατα.

∞ºπ∂ƒøª∞

>> ELVIAL
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Το σύστηµα EL 6700 µε σταθερό διαθέτει πιστοποίηση στο πλέον έγκριτο
ινστιτούτο Ift Rosenheim Γερµανίας µε εξαιρετικές επιδόσεις στην ανεµοπίεση,
στην αεροπερατότητα και ιδιαίτερα στην υδατοστεγάνωση µε επίδοση στα 300 Pa
(κατηγορία 7Α), δηλαδή αντέχει επαρκώς σε καταιγίδα 9 µποφόρ! (ταχύτητα ανέµου
75-88 km/h, µε ζηµιές σε σπίτια). Πρόκειται για την έκδοση του συστήµατος
EL6700 µε ένα συρόµενο φύλλο και ένα άλλο σταθερό τµήµα µε τζάµι.

Η ELVIAL έχει επιτύχει, µετά από συνεχείς έρευνες, να κατασκευάσει και το
σύγχρονο θερµοµονωτικό ρολό EL 9000 µε άριστο φινίρισµα, που
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις εξοικονόµησης ενέργειας, ενώ
παράλληλα παρέχει ασφάλεια. Προσφέρει µία στιβαρή και λειτουργική
κατασκευή για όσους προσδοκούν να έχουν ένα ρολό υψηλών προδιαγραφών.
Συνεργάζεται αρµονικά, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες διαβίωσης στους
χρήστες κάθε κτιρίου. Προσφέρει εξαιρετική θερµοµόνωση, άριστη αισθητική
και απαράµιλλη λειτουργικότητα.

Βασικός στόχος της ELVIAL είναι η ικανοποίηση των αυξανόµενων απαιτήσεων
της αγοράς, µε την παροχή εξελιγµένων πιστοποιηµένων προϊόντων και
εξαιρετικών υπηρεσιών καθώς και µε τη διαρκή εξέλιξη των υπαρχόντων.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Ας υποθέσουµε ότι αναλύουµε την εξοικονόµηση ενέργειας ενός σπιτιού
80m2, όπου τα κουφώµατα καταλαµβάνουν 15m2 (µέσος όρος διαστάσεων
δίφυλλης µπαλκονόπορτας 1,40m Χ 2,10m = 2,94m2, µέσος όρος διαστάσεων
δίφυλλου παραθύρου 1,40m Χ 1,20m = 1,68m2).
Έστω ότι:
� το σπίτι θερµαίνεται µε πετρέλαιο που κοστίζει 0,90€ ανά λίτρο
� η µέση εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 6 βαθµοί Κελσίου
� οι ηµέρες θέρµανσης είναι 120 
� η διαθεσιµότητα θέρµανσης είναι 12 ώρες/ηµέρα.

Στην περίπτωση που τα κουφώµατα της κατοικίας είναι µονής υάλωσης
παλαιού τύπου και καταλαµβάνουν 15m, τότε χρειάζονται 963€ για τη
θέρµανση του σπιτιού, εκ των οποίων τα 363€ προκύπτουν από τις θερµικές
απώλειες των κουφωµάτων(3.673.036 θερµίδες).  

Εάν γίνει αντικατάσταση κουφωµάτων και τοποθετηθούν κουφώµατα
αλουµινίου µε θερµοδιακοπή της σειράς 5600 elvial multilock systems µε
ενεργειακή υάλωση, οι θερµικές απώλειες από τα κουφώµατα ανέρχονται σε
893.786 θερµίδες, µε αποτέλεσµα το κόστος των θερµικών απωλειών από τα
κουφώµατα να µειωθεί κατά 75,66% που αντιστοιχεί σε µείωση κατανάλωσης
πετρελαίου κατά 305 Lt ετησίως. Έχουµε δηλαδή εξοικονόµηση 274€ το
χρόνο, που προκύπτει... ΑΠΛΑ αλλάζοντας τα κουφώµατά µας!

>> ELVIAL
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Ο εκσυγχρονισµός ενός υπάρχοντος κτιρίου, µε σκοπό την εξοικονόµηση
ενέργειας, θα αποτελέσει ένα από τα µεγαλύτερα πεδία εργασιών του µέλλοντος.
Η µείωση του αριθµού των νέων έργων και, πάνω απ’ όλα, η έλλειψη
ενεργειακής απόδοσης δηµιουργούν τεράστιες ανάγκες εξοικονόµησης
ενέργειας και µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.
Με έναν άριστα συντονισµένο σχεδιασµό, ο οποίος αποτελείται από λύσεις
δοµικών προϊόντων και αντίστοιχες λύσεις εγκατάστασης, µπορεί να
εξοικονοµηθεί µέχρι και το 37% του χρόνου αντικατάστασης παραθύρων.
Τα ειδικά, µοντέρνα εξωτερικά πλαίσια, περιορίζουν τη χρονοβόρα
αποξήλωση των παλαιών εξωτερικών πλαισίων, και, ανάλογα µε τον τύπο
εγκατάστασης, δεν απαιτούν εργασίες επί του παλαιού εξωτερικού πλαισίου.

ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά  κκααιι  ππλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα
• Μέχρι και κατά 37% εξοικονόµηση χρόνου,  χάρη στη µείωση του χρόνου 

αποξύλωσης του εξωτερικού πλαισίου
• Πρόληψη ή µείωση των µέτρων εσωτερικής επένδυσης
• ∆υνατότητα χρήσης σε παλαιά παράθυρα (ξύλινα, PVC-U ή αλουµινίου)
• Η ελάχιστη πρόκληση θορύβου και ο µειωµένος χρόνος επιτόπου 

εγκατάστασης επιτρέπουν την οµαλή λειτουργία του κτιρίου κατά τη 
διάρκεια της τοποθέτησης

• Λεπτή όψη και υψηλή φωτεινότητα

SCHÜCO

∞ºπ∂ƒøª∞

SCHÜCO
Αποδοτική ανακαίνιση κτιρίου µε συστήµατα παραθύρων

Ανακαίνιση µε το
Παράθυρο Schüco
AWS 105 CC.HI

Για περισσότερες πληροφορίες 

Αθηνά Αποστολίδου
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Χορηγός επικοινωνίας

Όλες οι νέες τάσεις, τεχνοτροπίες και

οικολογικά υλικά που χρησιµοποιούνται

στις σύγχρονες κατασκευές.

DOMISIS,

Υπογράφει το σύγχρονο σχεδιασµό.

Ένα σύγχρονο
αφιέρωµα

στη δόµηση σε
µια έκθεση που

γγρράάφφεειι  ιισσττοορρίίαα

∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ωράριο Λειτουργίας

Καθηµερινές 17:00 - 22:00

Σαββατοκύριακα 10:00 - 22:00
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ΝΕΟ: Σύστηµα κουφωµάτων Top 90

Κουφώµατα για µοντέρνες απαιτήσεις.
Ο απόλυτος συνδυασµός θερµοµόνωσης, τεχνικής και σχεδιασµού: το
σύστηµα κουφωµάτων Top 90 συνδυάζει την υψηλή αισθητική
µε την τεχνολογία.

Μεγάλες γυάλινες επιφάνειες µε λεπτές διατοµές προφίλ, προσδίδουν απλή
κοµψότητα και εγγυώνται άριστες τιµές θερµοµόνωσης.
Καινοτοµία σε λεπτοµέρεια.

FINSTRAL

∞ºπ∂ƒøª∞

FINSTRAL
Συνθετικά κουφώµατα

Για περισσότερες πληροφορίες 

Βαλάντης Γραµµενόπουλος
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ NOVA-LINE, Top 90.  
• Γραµµικό προφίλ, για οπτική χωρίς όρια.
• Μοντέρνα αισθητική, µε προφίλ φύλλου σχεδόν ίδιας οπτκής της µέσα και 

έξω πλευράς.
• Η 7-θαλαµική κατασκευή του προφίλ του κινητού φύλλου, εγγυάται πολύ 

καλή θερµοµόνωση Uf 1,0 W/m²K. 
• Με εσωτερική πλήρωση  στο προφίλ, µονωτικού υλικού, αυξάνει η 

θερµοµονωτική ικανότητα του σε Uf 0,9 W/m2K.
• Aκόµη καλύτερη θερµοµόνωση, Uw 0,79W/m2K, εφόσον τοποθετηθούν 

τριπλοί υαλοπίνακες πάχους 40 mm  µε  Ug 0,6 W/m²K.
• Ο ισχυρός οπλισµός εσωτερικά των συνθετικών προφίλ, 

εγγυάται την ακαµψία τους και την σωστή λειτουργία των κουφωµάτων

Η επιλογή από την µεγάλη γκάµα των διαφορετικών προφίλ, δίνει την
δυνατότητα τέλειου αποτελέσµατος τόσο σε νέο κτίσµα, όσο και στην
αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Step-line Top 90.  
• Κλασική κοµψότητα  για οπτική χωρίς όρια. 
• Μοντέρνα αισθητική, µε προφίλ φύλλου σχεδόν ίδιας οπτκής της µέσα και 

έξω πλευράς.
• 6 - θαλαµική  κατασκευή του προφίλ στην κάσα. 
• Η 7-θαλαµική κατασκευή του προφίλ του κινητού φύλλου, εγγυάται πολύ 

καλή θερµοµόνωση Uf 1,0 W/m²K. 
• Με εσωτερική πλήρωση  στο προφίλ, µονωτικού υλικού, αυξάνει η 

θερµοµονωτική ικανότητα του σε Uf 0,9 W/m2K.
• Aκόµη καλύτερη θερµοµόνωση, Uw 0,79W/m2K, εφόσον τοποθετηθούν 

τριπλοί υαλοπίνακες πάχους 40 mm  µε  Ug 0,6 W/m²K.
• Ο ισχυρός οπλισµός εσωτερικά των συνθετικών προφίλ, 

εγγυάται την ακαµψία τους και την σωστή λειτουργία των κουφωµάτων.

Η επιλογή από την µεγάλη γκάµα των διαφορετικών προφίλ, δίνει την
δυνατότητα τέλειου αποτελέσµατος τόσο σε νέο κτίσµα, όσο και στην
αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων.
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ΠΠααρράάθθυυρραα  κκααιι  µµππααλλκκοοννόόπποορρττεεςς,,  LLiiggnnaatteecc
220000  µµεε  σσυυννδδυυαασσµµόό  ξξύύλλοουυ--PPVVCC  
Με φυσική άνεση για το σπίτι σας και την
µεγαλύτερη προστασία
από τις καιρικές συνθήκες...

Το σύστηµα κουφώµατος µε ξύλο-PVC
συνδυάζει τις καλύτερες ποιότητες των
δύο υλικών σε ένα προϊόν  απολύτως
πρωτοποριακό και ανθεκτικό. Το ξύλο,
ένα υλικό ευγενή   και ευπροσάρµοστο
καλύπτει όλη την εσωτερική πλευρά του
κουφώµατος, προσδίδει ένα άνετο
περιβάλλον σε αρµονία µε την φύση, ενώ
το προφίλ µε  PVC στην εξωτερική πλευρά του, χρειάζεται λίγη φροντίδα και
συντήρηση και προσφέρει υψηλή  προστασία από τις καιρικές συνθήκες. 
Ένας συνδυασµός υλικών µε φυσικά χαρακτηριστικά και µεγάλη διάρκεια στο
χρόνο. Το σύστηµα κουφώµατος µε συνδυασµό ξύλου–PVC, Lignatec 200
παραδίδεται από τον Μάιο του 2010. 

Κινητό φύλλο Classic-line ξύλο-συνθετικό.
Εσωτερικά, όλα τα συναισθήµατα που δίνει το ξύλο, εξωτερικά, µε τη
µεγαλύτερη αντίσταση στις καιρικές
συνθήκες. 

• Eξωτερική πλευρά µε σκοτία.
• Πολύ χαµηλό ύψος κινητού φύλλου 31 mm.
• Κλασικό προφίλ ξύλου µέσα.
• Τιµή θερµικής διαπερατότητας πλαισίων Uf 1,1 W/m2 K.
• Βασική κατασκευή µε τριπλή υάλωση πάχους 40mm µε Ug 0,6W/m2K και 

θερµοµονωτικό αποστάτη υάλωσης σε χρώµα µαύρο.
• Τιµή θερµικής διαπερατότητας κουφώµατος Uw 0,84 W/m2K µε υάλωση 

Ug 0,6 W/m2K.
• Πάχος κάσας 84 mm 
• Σταθερότητα στις γωνίες µέσω των κολληµένων υαλώσεων. 

>> FINSTRAL
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Κινητό φύλλο Nova-line ξύλο-συνθετικό.
• Αθέατο εξωτερικά κινητό φύλλο.
• Κοµψό και µε χαµηλού ύψους φύλλο µέσα.
• Τιµή θερµικής διαπερατότητας πλαισίων Uf 1,2 W/m2K.
• Βασική κατασκευή µε τριπλή υάλωση πάχους 36mm µε  Ug 0,7 W/m2K 

και θερµοµονωτικό αποστάτη υάλωσης σε χρώµα µαύρο.
• Τιµή θερµικής διαπερατότητας κουφώµατος Uw 0,94 W/m2K

µε υάλωση Ug 0,7 W/m2K.
• Πάχος κάσας 84 mm 
• Σταθερότητα στις γωνίες µέσω των κολληµένων υαλώσεων.

Κινητό φύλλο Step-line  ξύλο-συνθετικό.
• Επίπεδη εξωτερική επιφάνεια.
• Πολύ χαµηλό ύψος κινητού φύλλου 31 mm.
• Κλασικό προφίλ ξύλου µέσα.
• Τιµή θερµικής διαπερατότητας πλαισίων Uf 1,2 W/m2 K.
• Βασική κατασκευή µε διπλή υάλωση πάχους 30mm µε 6mm 

εξωτερικό τζάµι  και θερµοµονωτικό αποστάτη υάλωσης σε χρώµα µαύρο.
• Τιµή θερµικής διαπερατότητας κουφώµατος Uw 1,2 W/m2K

µε υάλωση Ug 1,1 W/m2K.
• Πάχος κάσας 84 mm 
• Σταθερότητα στις γωνίες µέσω των κολληµένων υαλώσεων.

>> FINSTRAL
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ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
άρθρο:
Ανδρέας Μέρµηγκας, Αρχιτέκτων Μηχανικός (TU Darmstadt), πιστοποιηµένος
Ενεργειακός Επιθεωρητής της Ε.Ε. (Γερµανική Πιστοποίηση - Energieberater TUD).

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΑ
H ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
άρθρο:
Γρηγόρης Κοτοπούλης 
Γεωπόνος Γ.Π.Α.

ΤΕΣΤ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (TRT) ΚΑΘΕΤΟΥ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
άρθρο:
Ιωάννα Τόµελιτς
Μελετητής συστηµάτων Eξοικονόµησης Eνέργειας 
της Aid Engineering

ΣΚΙΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
άρθρο:
SMA Hellas AE
Χρύσα Τζανή
Marketing Operations Coordinator

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
άρθρο:
Κωνσταντίνα Τζουρτζουκλή
Άννα Παπαγακή
Συνεργάτες Energetica Hellas

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ
άρθρο:
Καλαϊτζόγλου Ιάκωβος
Μηχ. & Αερ. Μηχανικός, Υ∆Π/Τ∆ Εργ. Τεχνικής Μηχανικής Πανεπιστήµιο Πατρών, 
Προβολισιάνος Σπύρος
Μηχ. & Αερ. Μηχανικός, MBA, ∆/νων Σύµβουλος “extra mile”
Σκούρας Ιωάννης
Μηχ. & Αερ. Μηχανικός, Επιθεωρητής Εργ. Τεχνικής Μηχανικής
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ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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∆υόµιση  και πλέον χρόνια µετά
την καταδίκη της Ελλάδας από το
ευρωπαϊκό δικαστήριο, λόγω µη
συµµόρφωσής της µε την
Κοινοτική Οδηγία για την
Ενεργειακή Αποδοτικότητα των
Κτιρίων, εφαρµόζεται στην
Ελλάδα ο ΚΕΝΑΚ (Κανονισµός
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων).

Το γεγονός αυτό φέρνει
µηχανικούς, κατασκευαστές,
καταναλωτές αλλά και την αγορά
δοµικών υλικών και
ηλεκτροµηχανολογικών
συστηµάτων αντιµέτωπους µε
µία νέα πραγµατικότητα. Στόχος
της νέας νοµοθεσίας είναι να
µειώσει την κατανάλωση
ενέργειας των υφιστάµενων και
νεόδµητων κτιρίων καθώς και τις
συνεπαγόµενες εκποµπές CO2.

άρθρο:

Ανδρέας Μέρµηγκας

Αρχιτέκτων Μηχανικός(TU

Darmstadt), πιστοποιηµένος

Ενεργειακός Επιθεωρητής της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερµανική

Πιστοποίηση – Energieberater TUD).
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Σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη Κοινοτική Οδηγία του 2009, όπως και σε όλα τα κράτη
µέλη, έτσι και στην Ελλάδα, από το 2020 όλα τα νέα κτίρια που κατασκευάζονται
θα πρέπει να καταναλώνουν σχεδόν µηδενική ενέργεια, η οποία στο µεγαλύτερο
ποσοστό της θα πρέπει να παράγεται από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90,
εδραιώθηκε η έννοια του παθητικού κτιρίου (Passivhaus), που στοχεύει στην
ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις
βέλτιστες συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος. Η ιδέα του παθητικού
κτιρίου, ξεκίνησε από την πόλη Ντάρµστατ της Γερµανίας το 1990 και οι
προδιαγραφές του ενσωµατώθηκαν στη Γερµανική νοµοθεσία που αφορά την
ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων. Πιο συγκεκριµένα, ένα παθητικό κτίριο
εκµεταλλεύεται στο µέγιστο δυνατό τα εσωτερικά θερµικά κέρδη, τα οποία
προέρχονται από τη θερµότητα που ακτινοβολούν οι άνθρωποι, ο τεχνητός
φωτισµός και οι ηλεκτρικές συσκευές, καθώς και τα κέρδη από την άµεση και
έµµεση ηλιακή ακτινοβολία. 

Καθώς όµως οι απώλειες θερµότητας ενός κτιρίου συντελούνται κατά κύριο
λόγο µέσω του κελύφους και του αερισµού, πρωταρχικός στόχος ενός
παθητικού κτιρίου είναι να µειώσει τις απώλειες αυτές, εστιάζοντας στα εξής:
• Άρτια θερµοµονωµένο κέλυφος
• Εξάλειψη θερµογεφυρών 
• Υψηλή αεροστεγανότητα κελύφους 
• Χρήση παθητικών συστηµάτων – βιοκλιµατική σχεδίαση
• Μηχανικό σύστηµα αερισµού µε ανάκτηση θερµότητας, που διασφαλίζει 

άριστες συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος

Τοποθετείται δηλαδή θερµοµόνωση σε όλα τα δοµικά στοιχεία του κελύφους,
αποφεύγοντας τη δηµιουργία θερµογεφυρών (ασυνέχειες στη θερµοµονωτική
στρώση, διαφορές πάχους και υλικού) και χρησιµοποιούνται κουφώµατα και
υαλοπίνακες µε υψηλές προδιαγραφές, διασφαλίζοντας ένα αεροστεγές
κτίριο. Επιπρόσθετα, για να µειωθούν οι απώλειες λόγω αερισµού,
εγκαθίσταται ένα µηχανικό σύστηµα αερισµού µε σύστηµα ανάκτησης
θερµότητας. Σύµφωνα µε τις Γερµανικές προδιαγραφές ένα τέτοιο κτίριο θα
πρέπει να έχει ετήσια κατανάλωση για θέρµανση που δεν ξεπερνά τις
15kWh/m2 ετησίως, βάσει των Γερµανικών κλιµατικών συνθηκών, κάτι που
υιοθετείται από τις περισσότερες βορειοευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα και
λόγω ηπιότερων κλιµατικών συνθηκών, µπορεί να επιτευχθεί χαµηλότερη
κατανάλωση για θέρµανση, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλιστεί η
ελαχιστοποίηση των αναγκών για ψύξη το καλοκαίρι. 

Παραδείγµατα τέτοιων κτιρίων υπάρχουν πολλά στην Ευρώπη και ανά τον
κόσµο. Οι αρχές του παθητικού κτιρίου µπορούν να εφαρµοστούν σε µια
πληθώρα τυπολογιών νεόδµητων κτιρίων. Επιπρόσθετα, δεν είναι λίγες οι
περιπτώσεις, όπου υφιστάµενα κτίρια έχουν αναβαθµιστεί ενεργειακά και
µετατραπεί σε παθητικά κτίρια. 
Το πρώτο παθητικό κτίριο κατασκευάστηκε το 1991 στην περιοχή Κράνιχστάιν
στην Πόλη Ντάρµστατ της Γερµανίας, από το Ινστιτούτο Passivhaus. Έκτοτε η
ιδέα του παθητικού κτιρίου, εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη. ∆ειλά έγιναν
και τα πρώτα βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση και στις χώρες της Βαλτικής.
Εκεί, το 2008 σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το πρώτο Passivhaus στην
Gipka της Λεττονίας Εικόνα 1.Εικόνα 1. Εξωτερική άποψη του κτιρίου

>> Παθητικά κτίρια
Η νέα πραγµατικότητα
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Καθώς, όπως η Ελλάδα έτσι και η Λεττονία, δεν έχουν θεσπίσει ακόµη
συγκεκριµένες προδιαγραφές για αυτόν τον τύπο κτιρίου, οι µελετητές
βασίστηκαν στο πρότυπο Passivhaus της Γερµανικής Νοµοθεσίας. 

Το κτίριο έχει συνολική επιφάνεια 240m² εκ των οποίων 178m2 θερµαινόµενη
και περιλαµβάνει 3 υπνοδωµάτια, ένα µπάνιο και ένα WC, κουζίνα, σαλόνι και
αποθήκη. Το κέλυφος του κτιρίου διαθέτει ισχυρό πάχος θερµοµόνωσης,
ώστε να µπορεί να ανταπεξέλθει ενεργειακά στο βαρύ λετονικό χειµώνα
(Εικόνα 2).

Τα ανοίγµατα του κτιρίου σχεδιάστηκαν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
εκµεταλλεύεται τα ηλιακά κέρδη στο µέγιστο βαθµό και να ελαχιστοποιείται η
ανάγκη για τεχνητό φωτισµό (Εικόνα 3).

Επιπρόσθετα, το κτίριο λειτουργεί χωρίς µηχανικό σύστηµα θέρµανσης,
καθώς επαρκούν τα εσωτερικά θερµικά και ηλιακά κέρδη για τη θέρµανσή
του Εικόνα 4. Συν τοις άλλοις, ο ζεστός αέρας που παράγεται στην κουζίνα
λόγω του µαγειρέµατος και στο µπάνιο λόγω των υδρατµών, απορροφάται από
το µηχανικό σύστηµα αερισµού, φιλτράρεται και στη συνέχεια
απελευθερώνεται και πάλι στο κτίριο. 

Στα δύο χρόνια λειτουργίας του κτιρίου οι κάτοικοι είναι απόλυτα
ικανοποιηµένοι, τόσο από την ενεργειακή συµπεριφορά του κτιρίου, όσο και
από την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί πως
το 2009 οι Λετονοί βίωσαν το σφοδρότερο χειµώνα των τελευταίων τριάντα
ετών και ότι το κτίριο λειτούργησε άψογα παρά τις αντίξοες κλιµατικές
συνθήκες. Ως εκ τούτου το κτίριο είχε σηµαντική απήχηση και γνώρισε
µεγάλη προβολή, εισάγοντας την έννοια του παθητικού κτιρίου στη λετονική
πραγµατικότητα. Ευελπιστεί δε κανείς πως όλο και περισσότερος κόσµος θα
στρέφεται προς τα παθητικά κτίρια, καθώς αποδεικνύεται ότι µπορούν να
ανταπεξέλθουν ακόµη και σε ακραίες κλιµατικές συνθήκες.

Εικόνα 2. Επί τω έργω

Εικόνα 3. Εξωτερική άποψη του κτιρίουΕικόνα 4. Εξωτερική άποψη του κτιρίου
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Σε ότι αφορά την ελληνική πραγµατικότητα, η εισαγωγή του Κανονισµού
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, θα αναγκάσει τους µελετητές και το
καταναλωτικό κοινό να στραφεί προς πιο αποδοτικά ενεργειακά κτίρια. 
Η έννοια όµως του παθητικού κτιρίου, είναι αρκετά καινούρια και σαφώς
εγείρει ερωτήµατα. 

Τα βασικότερα από αυτά είναι:

11..  ΠΠοοιιοο  εείίννααιι  ττοο  εεππιιππλλέέοονν  κκόόσσττοοςς  κκαατταασσκκεευυήήςς  εεννόόςς  ππααθθηηττιικκοούύ  κκττιιρρίίοουυ  σσεε
σσχχέέσσηη  µµεε  µµιιαα  σσυυµµββααττιικκήή  κκαατταασσκκεευυήή;;
Το επιπλέον κόστος κυµαίνεται συνήθως στο 7% - 10%, ανάλογα µε τις
κλιµατικές συνθήκες και τον τύπο του κτιρίου, ενώ σχετίζεται κυρίως µε το
αυξηµένο πάχος θερµοµόνωσης και την ποιότητα των ανοιγµάτων. Αξίζει
επίσης να σηµειωθεί πως στις περισσότερες βορειοευρωπαϊκές χώρες, τα
παθητικά κτίρια επιδοτούνται. Είναι δε σηµαντικό πως στα παθητικά κτίρια δε
τοποθετούνται µηχανικά συστήµατα  θέρµανσης και ψύξης, οπότε δεν
επιβαρύνεται το συνολικό κόστος κατασκευής από τέτοιου είδους
εγκαταστάσεις. 

22..  ΠΠοοιιοοςς  εείίννααιι  οο  χχρρόόννοοςς  ααππόόσσββεεσσηηςς;;
Κατά µέσο όρο ο χρόνος απόσβεσης κυµαίνεται στα 8-10 χρόνια, ανάλογα µε
την τιµολογιακή πολιτική των πηγών ενέργειας στην εκάστοτε χώρα. 

33..  ΜΜπποορρεείί  έένναα  ττέέττοοιιοο  κκττίίρριιοο  νναα  κκαατταασσκκεευυαασσττεείί  κκααιι  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα;;
Ασφαλώς και µπορεί. Σε µια τέτοια περίπτωση θα δινόταν ιδιαίτερη βαρύτητα
στα παθητικά συστήµατα θέρµανσης και δροσισµού ώστε να µειωθούν όχι
µόνο τα θερµικά, αλλά και τα ψυκτικά φορτία. Το Ινστιτούτο Passivhaus έχει
εκπονήσει αντίστοιχες µελέτες και έχει µελετήσει παθητικά κτίρια στην
περιοχή της Μεσογείου, αποδεικνύοντας την άριστη ενεργειακή
συµπεριφορά τους ακόµη και σε πιο θερµά κλίµατα. 

44..  ΤΤαα  ππααθθηηττιικκάά  κκττίίρριιαα  εείίννααιι  ββααρρεεττάά  κκααιι  αακκααλλααίίσσθθηητταα;;
Παρά τους πολλούς περιορισµούς και τις υψηλές προδιαγραφές που πρέπει
να πληροί ένα κτίριο τύπου Passivhaus το αισθητικό αποτέλεσµα στην
πλειονότητα των παραδειγµάτων είναι υψηλό. Ένα παθητικό κτίριο δε
στερείται σε καµία περίπτωση design υψηλού επιπέδου. Εάν ο µελετητής
διαθέτει την απαραίτητη εξοικείωση µε τον ενεργειακό σχεδιασµό κτιρίων,
την αντίστοιχη τεχνογνωσία και το σωστό υπόβαθρο, τότε το αισθητικό
αποτέλεσµα είναι µε βεβαιότητα άριστο. 

55..  ΜΜπποορροούύνν  όόλλαα  τταα  κκττίίρριιαα  νναα  κκαατταασσκκεευυαασσττοούύνν  ωωςς  ππααθθηηττιικκάά;;
Κατά βάση ναι, αλλά θα πρέπει πάντοτε να σχεδιάζονται σύµφωνα µε τις
ελάχιστες προδιαγραφές του Passivhaus. Ένα κτίριο µε καθαρούς όγκους και
συµπαγή σχεδίαση είναι µία από αυτές. Επιπρόσθετα, ανάλογα µε την
τεχνοτροπία της περιοχής και τα ντόπια υλικά, το παθητικό κτίριο µπορεί να
είναι πετρόχτιστο, ξύλινο ή οτιδήποτε άλλο προστάζει η αρχιτεκτονική. 

>> Παθητικά κτίρια
Η νέα πραγµατικότητα
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66..  ΕΕίίννααιι  ααλλήήθθεειιαα  ππωωςς  σσττηη  χχώώρραα  µµααςς  δδεενν  έέχχοουυνν  θθεεσσππιισσττεείί  αακκόόµµηη  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοοιι
εεννεερργγεειιαακκοοίί  ττύύπποοιι  κκττιιρρίίωωνν  γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  σσυυχχννάά  οοδδηηγγεείί  σσεε  αασσάάφφεειιεεςς;;
Είναι γεγονός πως στην Ελλάδα δεν έχουν θεσπιστεί συγκεκριµένες
προδιαγραφές για τα παθητικά κτίρια αλλά και για άλλους αντίστοιχους
τύπους κτιρίων. Το γεγονός αυτό οδηγεί συχνά σε ασάφειες ως προς τον
προσδιορισµό της ενεργειακής συµπεριφοράς ενός κτιρίου. Για το λόγο αυτό
επιβάλλεται η σωστή ενηµέρωση από την πλευρά του καταναλωτή και η
υπευθυνότητα από πλευράς µελετητή. 

77..  ΤΤαα  ππααθθηηττιικκάά  κκττίίρριιαα  εείίννααιι  ππεερρίίππλλοοκκεεςς  hhiigghhtt--tteecchh  κκαατταασσκκεευυέέςς;;  
Σε καµία περίπτωση! Το παθητικό κτίριο είναι ένα απλό, εύχρηστο και
εργονοµικό κτίριο. Το σύστηµα µηχανικού αερισµού έχει λιγότερα κουµπιά
από ότι ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης και η αλλαγή των φίλτρων µπορεί να
γίνει απλά και εύκολα από τους ενοίκους, χωρίς να χρειάζεται η επίσκεψη
ειδικού συντηρητή.  

88..  ΕΕππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  ααννοοίίγγεειι  κκααννεείίςς  τταα  ππααρράάθθυυρραα  σσεε  έένναα  ππααθθηηττιικκόό  κκττίίρριιοο;;  
Ασφαλώς και επιτρέπεται, απλώς δεν επιβάλλεται, καθώς η λογική του
Passivhaus είναι να παρέχει στο κτίριο τον απαραίτητο φρέσκο αέρα
αυτόµατα. Ο αέρας φιλτράρεται από το σύστηµα, ώστε να απορρίπτεται η
σκόνη και η βρωµιά, σε αντίθεση µε το φυσικό αερισµό. Με τον τρόπο αυτό η
ποιότητα του αέρα µέσα στους χώρους είναι πάντοτε υψηλή.  
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ΦΥΤΕΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΑ
H ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Φυτεµένο ∆ώµα Εκτατικού τύπου σε Κέντρο Επισκεπτών στην Σκωτία

Φωτογραφίες © : ZinCo
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Oι κάτοικοι των σύγχρονων πόλεων
βιώνουν συχνότερα έντονα καιρικά
φαινόµενα και υψηλές ακραίες
θερµοκρασίες καθώς οι κλιµατικές
συνθήκες αλλάζουν. Το φαινόµενο της
αστικής θερµικής νησίδας, των
υψηλότερων δηλαδή θερµοκρασιών που
παρουσιάζονται στα αστικά κέντρα,
οφείλεται κυρίως στις σκληρές
δοµηµένες επιφάνειες που επικρατούν,
οι οποίες απορροφούν και
επανεκπέµπουν θερµότητα. 

Η αστική θερµική νησίδα αντιµετωπίζεται
µε την αύξηση της ανακλαστικότητας των
σκληρών επιφανειών και την εισαγωγή
φυσικής βλάστησης στον πυκνό αστικό
ιστό.

Τα φυτεµένα δώµατα ή τα πράσινα
οικολογικά χαλιά όπως αποκαλούνται
στην Ισπανία, δηµιουργούν µαλακές
επιφάνειες στις οροφές των κτιρίων οι
οποίες διαχειρίζονται την θερµότητα και
τα όµβρια ύδατα και ανακλούν µεγάλο
µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας
αποτελώντας µια σηµαντική παράµετρο
για την περιβαλλοντική και ενεργειακή
αναβάθµιση των κτιρίων και κατά
συνέπεια των αστικών κέντρων.

άρθρο:

Γρηγόρης Κοτοπούλης 

Γεωπόνος Γ.Π.Α.
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Η ολοκληρωµένη τεχνολογία φυτεµένων δωµάτων
Η πολυεπίπεδη διαστρωµάτωση εξειδικευµένων αποστραγγιστικών υλικών και
υποστρωµάτων ανάπτυξης σε συνδυασµό µε τις συνθήκες σκίασης από την
φυτοκάλυψη των δωµάτων, παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες θερµικής
άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων, δηµιουργώντας µια ασπίδα προστασίας
από τις µεταβολές τις θερµότητας και µειώνοντας σε σηµαντικό βαθµό την
ενεργειακή κατανάλωση. Παράλληλα οι πράσινες οροφές, µπορούν να
συγκρατήσουν ποσοστό των όµβριων υδάτων συµβάλλοντας στην διατήρηση
του υδρολογικού κύκλου του νερού και στην αποφόρτιση του αποχετευτικού
δικτύου των πόλεων.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η εφαρµογή φυτεµένων δωµάτων στην Ελλάδα
Η εφαρµογή των φυτεµένων δωµάτων ξεκίνησε εδώ και πολλές δεκαετίες
στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως για την θερµοµόνωση των κτιρίων. 
Η τεχνογνωσία προέρχεται από την Γερµανία όπου και εξελίχθηκαν τα υλικά
υποδοµής, τα υποστρώµατα ανάπτυξης και οι τρόποι εφαρµογής τους, µε
στόχο την δηµιουργία ελαφρών συστηµάτων υποδοµής που προσαρµόζονται
στα περισσότερα κτίρια ανάλογα µε τις ιδιαίτερες κατασκευαστικές
απαιτήσεις, τις κλιµατικές συνθήκες και τους περιβαλλοντικούς -
ενεργειακούς στόχους.

Η ολοκληρωµένη τεχνολογία κατασκευής φυτεµένων δωµάτων
προσαρµοσµένη στις µεσογειακές κλιµατικές συνθήκες, εφαρµόζεται µε
επιτυχία στην Ελλάδα από το 1999. Πιστοποιηµένα συστηµάτα υποδοµής
φυτεµένων δωµάτων που πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές, έχουν
εφαρµοστεί στο Νέο Κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη, στο
Εµπορικό κατάστηµα Carrefour στο Χαλάνδρι, στο Κτίριο Γραφείων Shop&
Trade στην Αθήνα, σε Σχολεία των δήµων Πειραιά, Ν. Σµύρνης, Υµηττού καθώς
και άλλα ιδιωτικά έργα όπως συγκροτήµατα κατοικιών, κτίρια γραφείων και
ξενοδοχεία στην Κρήτη, τον Βόλο, την Σίφνο, την Πάρο και την ∆ράµα.

Φυτεµένο ∆ώµα Εκτατικού τύπου στο Εµπορικό Κατάστηµα Carrefour στο Χαλάνδρι

Φωτογραφία © : Μ. Μυρίλλας

∆οµή πολυεπίπεδης

διαστρωµάτωσης φυτεµένου

δώµατος

Σχέδιο 3D © : ΖinCo

>> Φυτεµένα ∆ώµατα
Η πράσινη οικολογική προοπτική
για την αναβάθµιση των αστικών

κέντρων
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Το παράδειγµα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης
Αναγνωρίζοντας την περιβαλλοντική και ενεργειακή συνεισφορά των
φυτεµένων δωµάτων ο αντιπρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου
Θεσσαλονίκης, κος Παντής, σε συνεργασία τον καθηγητή και διευθυντή του
τµήµατος Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Α.Π.Θ, κο Τσαλικίδη,
υιοθέτησαν την πιλοτική εφαρµογή οικολογικών πράσινων δωµάτων στις
οροφές των κτιρίων του Α.Π.Θ.

Τα φυτεµένα δώµατα του Νέου Κτίριου Ερευνών και της Βιβλιοθήκης της
Φιλοσοφικής Σχολής της Πανεπιστηµιούπολης της Θεσσαλονίκης είναι το
πρώτο παράδειγµα ολοκληρωµένης εφαρµογής φυτεµένων δωµάτων σε
Ελληνικό Πανεπιστήµιο. Η υλοποίησή τους έγινε µε εξειδικευµένα υλικά και
ολοκληρωµένη τεχνολογία υποδοµής φυτεµένων δωµάτων egreen-ZinCo. 

Τα φυτεµένα δώµατα στο Α.Π.Θ καλύπτουν συνολική επιφάνεια 1000τµ. και
φιλοξενούν περισσότερα από 4.500 µεσογειακά ξηρανθεκτικά φυτά.
Υπολογίζεται ότι µπορούν να συγκρατήσουν έως και 250κµ. όµβριων υδάτων
ετησίως, συµβάλλοντας στην διατήρηση του υδρολογικού κύκλου του νερού.

Φυτεµένο ∆ώµα Εκτατικού

τύπου στο Νέο Κτίριο

Ερευνών Α.Π.Θ στη

Θεσσαλονίκη

Φωτογραφίες ©: 

Ι.Α Τσαλικίδης Γεωπονική

Σχολή Α.Π.Θ

>> Φυτεµένα ∆ώµατα
Η πράσινη οικολογική προοπτική
για την αναβάθµιση των αστικών

κέντρων
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Η εξοικονόµηση ενέργειας που προκύπτει από την διαχείριση της ηλιακής
ακτινοβολίας και την µείωση της ροής θερµότητας από και προς τα κτίρια,
αναµένεται να οδηγήσει σταδιακά σε απόσβεση του κόστους εφαρµογής τους
και να βελτιώσει τις συνθήκες θερµικής άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων.

Η πράσινη οικολογική προοπτική
Tα φυτεµένα δώµατα είναι η σύγχρονη λύση για τη βιώσιµη ανάπτυξη και την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος µε πολλαπλά ενεργειακά και
οικονοµικά οφέλη. Eίναι απαραίτητη η εφαρµογή των φυτεµένων δωµάτων,
σύµφωνα µε τις ευρωπαικές προδιαγραφές και βάσει των τοπικών
κλιµατολογικών συνθηκών και αναγκών, µε γνώµονα την ολοκληρωµένη
βέλτιστη απόδοσή τους και την συµβολή τους σε µια ολιστική περιβαλλοντική
πολιτική. Εάν η εφαρµογή τους αποτελέσει τµήµα ολοκληρωµένου αειφόρου
σχεδιασµού, τότε τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά αποτελέσµατα θα είναι
ουσιαστικά για την πόλη και τους κατοίκους της.

Φυτεµένο ∆ώµα Εκτατικού τύπου στο Νέο Κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία © : egreen
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ΤΕΣΤ ΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (TRT)
ΚΑΘΕΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

άρθρο:

Ιωάννα Τόµελιτς

Μελετητής συστηµάτων 

Eξοικονόµησης Eνέργειας 

της Aid Engineering
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Ο σχεδιασµός ενός γεωθερµικού συστήµατος κλιµατισµού απαιτεί γνώσεις
από πολλαπλούς τοµείς του κλάδου της ενέργειας, αλλά και µεγάλη
εξειδίκευση. ∆υσκολότερος είναι ο σχεδιασµός ενός γεωθερµικού
συστήµατος κλειστού τύπου κατακόρυφου κυκλώµατος. Αυτό συµβαίνει διότι
ο προσδιορισµός του αριθµού των κάθετων οπών είναι καθοριστικός για τη
λειτουργία του συστήµατος, την αποφυγή πιθανών αστοχιών, αλλά και για το
ύψος της αρχικής επένδυσης λόγω του σηµαντικού κόστους κάθε οπής. 
Ο εκάστοτε µελετητής που διαστασιολογεί ένα γεωθερµικό σύστηµα
κλιµατισµού προσπαθεί να µεθοδεύσει το σχεδιασµό του µε τέτοιο τρόπο
ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του συστήµατος σε συνδυασµό µε το
χαµηλότερο δυνατόν κόστος αρχικής εγκατάστασης. 

Ακόµη και στην περίπτωση που κάποιος µελετητής γνωρίζει απόλυτα τις
παραµέτρους σχεδιασµού ενός γεωθερµικού συστήµατος κλειστού κάθετου
κυκλώµατος, δε δύναται να γνωρίζει τις φυσικές παραµέτρους που
επικρατούν στα διάφορα βάθη κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Για το
λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί από την Aid Engineering µια εφαρµογή ελέγχου
των παραµέτρων αυτών του υπεδάφους, ώστε κατά την εκτέλεση του έργου
να οριστικοποιείται ο τελικός αριθµός των απαιτούµενων οπών ο οποίος θα
βασίζεται σε αυτές τις συνθήκες. Η εφαρµογή αυτή είναι γνωστή ως τεστ
θερµικής απόκρισης (Thermal Response Test). 

Η εκκίνηση της εφαρµογής γίνεται µετά την ανόρυξη της πρώτης οπής όπου
αρχικά καταµετράται η θερµοκρασία της οπής κατά µήκος, µε την εµβάπτιση
ενός θερµοστοιχείου εντός της σωλήνωσης του γεωσυλλέκτη. Στη συνέχεια,
αφού καταγραφούν οι επικρατούσες θερµοκρασίες του εδάφους στα
διαφορετικά βάθη, γίνεται η µελέτη της απόκρισης της οπής κατά την
πρόσδοση ή απορρόφηση θερµότητας. Μετά την προβλεπόµενη διάρκεια
λειτουργίας του τεστ προκύπτουν τα ζητούµενα αποτελέσµατα ώστε να γίνουν
οι ανάλογες παρεµβάσεις από το µελετητή στο σχεδιασµό της εγκατάστασης.
Μερικές από τις παραµέτρους που καθορίζει το τεστ αυτό είναι η θερµική
αγωγιµότητα του υπεδάφους, η µέση θερµοκρασία του σε συνάρτηση µε το
βάθος ανόρυξης αλλά και η θερµική αντίσταση που θα εντοπιστεί στο
σύστηµα. Μετά τον καθορισµό των παραµέτρων αυτών προσδιορίζονται οι
παρεµβάσεις που χρειάζονται να γίνουν στον εξοπλισµό του συστήµατος,
δηλαδή  στα χρησιµοποιούµενα υλικά, τις θερµοκρασίες και πιέσεις
λειτουργίας κ.α.

Η εφαρµογή του τεστ θερµικής απόκρισης έχει φανεί πολύτιµη στην εταιρία
κατά την πάροδο του χρόνου διότι αποφεύχθηκε η υπερδιαστασιολόγηση των
κάθετων συστηµάτων που έχουν εφαρµοστεί, αλλά και η πιθανή
υποδιαστασιολόγησή τους, µιας και από την πρώτη κιόλας οπή υπήρχε η
πρόβλεψη της συµπεριφοράς του υπεδάφους απέναντι στη λειτουργία
ολόκληρου του συστήµατος. Εκτός από χρήση του τεστ για τη βελτιστοποίηση
του σχεδιασµού του γεωθερµικού συστήµατος, το τεστ αυτό χρησιµοποιείται
και για την ανίχνευση πιθανών αστοχιών ή βλαβών ενός υπάρχοντος
γεωθερµικού συστήµατος. Σε περίπτωση ύπαρξης κάποιας δυσλειτουργίας
στο σύστηµα, το τεστ βοηθάει να ανιχνευθεί το ακριβές σηµείο της οπής που
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>> Τεστ θρµικής απόκρουσης
(TRT) κάθετου γεωθερµικού

συστήµατος

έχει τη βλάβη καθώς και την αιτία της. Πιθανή βλάβη µπορεί να είναι µια
ρωγµή, διαρροή, ελλιπής τσιµέντωση κ.α. Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης
γίνεται επανάληψη του τεστ µε στόχο να διαπιστωθεί ότι τα αποτελέσµατα
είναι εντός των επιτρεπόµενων ορίων, εποµένως ότι η βλάβη έχει διορθωθεί.

Ο απαραίτητος εξοπλισµός που απαιτείται για τη διεξαγωγή του τεστ είναι
φορητός, είναι προ-εγκατεστηµένος µέσα σε ένα µεταλλικό πίνακα, και θα
πρέπει να βρίσκεται κατά το δυνατόν σε κοντινό σηµείο της οπής. Είναι
απαραίτητη η συνεχόµενη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του
συστήµατος και τη διεξαγωγή του τεστ. Ως εργαζόµενο µέσο στην οπή
χρησιµοποιείται αυτούσιο αυτό που θα χρησιµοποιηθεί αργότερα ως ο
φορέας της θερµικής ενέργειας. Τέλος, ο γεωσυλλέκτης θα πρέπει να είναι
µονωµένος για να συνδεθεί µε το TRT. 

Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα που παρουσιάζει το τεστ αυτό, είναι ότι δίνει τη
δυνατότητα στον πελάτη να παρακολουθήσει τα αποτελέσµατα της
διαδικασίας η οποία έλαβε χώρα στην εγκατάσταση που τον ενδιαφέρει, µέσω
διαδικτύου. Μέσω λοιπόν προσωπικού username και password µπορεί να δει
αναλυτικά αριθµητικά αποτελέσµατα, συµπεράσµατα, και γραφικές
παραστάσεις.

Η AiD Engineering πραγµατοποιεί το τεστ θερµικής απόκρισης TRT στα κάθετα
γεωθερµικά συστήµατα κλιµατισµού που µελετά και κατασκευάζει. 
Η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν προς τον πελάτη διότι αποσκοπεί στην οµαλή
και αποδοτική λειτουργία του συστήµατος. Η εταιρία παρέχει την υπηρεσία
αυτή και σε άλλες εταιρίες κατασκευής γεωθερµικών συστηµάτων
κλιµατισµού. Στόχος είναι να γίνουν πλέον ανταγωνιστικά στην αγορά τα
κάθετα γεωθερµικά συστήµατα µέσω της ελάττωσης του αρχικού κόστους
εγκατάστασής τους λόγω της βελτιστοποίησης που παρέχεται από ένα τέτοιο
σύστηµα ελέγχου, αλλά και µέσω της ελαχιστοποίησης και πρόβλεψης των
αστοχιών που µπορεί να προκληθούν στο έργο λόγω απρόβλεπτων
παραγόντων.
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Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου των σκιάσεων σε
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για σχεδιαστές
και υποψήφιους επενδυτές στην Ελλάδα, όσο αυξάνεται ο αριθµός των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε στέγες. 

Στην αγορά πλέον διατίθενται αρκετές τεχνικές λύσεις για την
ελαχιστοποίηση απωλειών παραγωγής ηλιακής ενέργειας. Ωστόσο, παραµένει
ιδιαίτερα σηµαντικός ο προσεκτικός σχεδιασµός που συνυπολογίζει εκ των
προτέρων τις τεχνικές και ενεργειακές ιδιαιτερότητες. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι υψηλές απώλειες λόγω συνθηκών σκίασης που
αναφέρονται συνήθως αφορούν γενικά σε στιγµιαίες τιµές. Mία σκίαση δεν
εξαρτάται µόνο από την τοποθεσία, το µέγεθος και την αιτία που την
προκαλεί αλλά και από τις καιρικές συνθήκες, την ώρα και την εποχή. 
Η χρονική διάρκεια των σκιάσεων τις περισσότερες φορές είναι περιορισµένη,
οι σκιάσεις δηλαδή σε καµία περίπτωση δεν επηρεάζουν συνεχώς την
ενεργειακή απόδοση. Είναι βέβαιο όµως ότι µε το σωστό σχεδιασµό, η
απόδοση µερικώς σκιασµένων εγκαταστάσεων µπορεί να βελτιωθεί αισθητά. 

άρθρο:

SMA Hellas AE

Χρύσα Τζανή

Marketing Operations

Coordinator

ΣΚΙΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
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Έξι βήµατα για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση 
Γενικά, προκειµένου η λειτουργία µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης να είναι
αποδοτική, απαιτείται η µέγιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας σε ώρες
υψηλής ακτινοβολίας. Γι’ αυτό δεν θα πρέπει να σχεδιάζονται εγκαταστάσεις
σε συνθήκες µόνιµης σκίασης. Επιπλέον θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το
δυνατόν η σκίαση κατά τις ώρες της έντονης ηλιοφάνειας (µεσηµέρια, θερινοί
µήνες). Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η απόδοση της φωτοβολταϊκής
εγκατάστασης µπορεί, ακολουθώντας τους επόµενους έξι κανόνες µελέτης
και σχεδιασµού, να βελτιστοποιηθεί ώστε οι απώλειες λόγω σκίασης να
ελαχιστοποιηθούν. 

Ανάλυση της διάρκειας σκίασης επάνω στη γεννήτρια
1) Ένωση φωτοβολταϊκών πλαισίων µε παρόµοια πρόσπτωση ηλιακής 

ακτινοβολίας σε στοιχειοσειρές
2) Σύνδεση των στοιχειοσειρών σε µετατροπέα που διαθέτει περισσότερους 

από έναν ανιχνευτές σηµείου µέγιστης ισχύος (MPP Tracker)
3) Κατάλληλος προσανατολισµός των φωτοβολταϊκών  πλαισίων   
4) Επιλογή ενός µετατροπέα κατάλληλου για συνθήκες σκίασης
5) Σωστός σχεδιασµός της τάσης της γεννήτριας

1. Ανάλυση της διάρκειας σκίασης στη γεννήτρια
Κατ' αρχήν πρέπει να  εξακριβωθεί πότε, πού και µε ποια ένταση
εµφανίζονται οι σκιάσεις και πώς αυτές κατανέµονται κατά τη διάρκεια της
ηµέρας. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να συνυπολογιστεί µία σειρά από
παραµέτρους  ενώ υπάρχουν  και διάφορες µέθοδοι  και εργαλεία διαθέσιµα -
από έναν απλό δείκτη πορείας της ηλιακής ακτινοβολίας µέχρι µια
ηλεκτρονική συσκευή ανάλυσης µε GPS, πυξίδα και ενσωµατωµένη ψηφιακή
κάµερα για λήψεις ορίζοντα.

2. Ένωση φωτοβολταϊκών πλαισίων µε παρόµοια πρόσπτωση ηλιακής
ακτινοβολίας σε στοιχειοσειρές
Όταν εξακριβωθεί ο επιθυµητός αριθµός και η κατάλληλη διάταξη των
φωτοβολταϊκών πλαισίων, θα πρέπει να ενωθούν σε στοιχειοσειρές τα µέρη
εκείνα που δέχονται αντίστοιχη  ακτινοβολία (ή αντίστοιχη σκίαση). ∆ιότι όταν
συνδέονται σε σειρά πλαίσια µε διαφορετική πρόσπτωση ηλιακής
ακτινοβολίας, σχηµατίζονται στη  χαρακτηριστική καµπύλη ισχύος της
στοιχειοσειράς πολλά «τοπικά» σηµεία µέγιστης ισχύος, ένα για κάθε
κατάσταση ηλιακής ακτινοβολίας. Καθώς κάθε στοιχειοσειρά µπορεί να
λειτουργήσει σε ένα µόνο σηµείο µέγιστης ισχύος, ο βασικός στόχος  είναι να
δηµιουργηθούν όσο το δυνατόν λιγότερες ανοµοιογενείς στοιχειοσειρές.
Στην πράξη βέβαια, θα πρέπει  να προσδιοριστεί ο βαθµός σκίασης (ώρα,
διάρκεια, ένταση) που κατηγοριοποιεί ένα πλαίσιο ως "σκιασµένο". Εδώ κατά
κανόνα υπάρχουν διάφορες διαβαθµίσεις. Επιπλέον καθοριστικό ρόλο παίζει
και το µήκος των στοιχειοσειρών όσον αφορά στο βαθµό απόδοσης του
µετατροπέα -που εξαρτάται από την τάση- αλλά και στην περιοχή  του εύρους
τάσης  εισόδου, όπου ο ανιχνευτής MPP λειτουργεί. 

Σύµφωνα µε τον κανόνα Νο. 3, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα πρέπει να χωρισθούν σε
σκιασµένες και µη-σκιασµένες και να συνδεθούν σε ξεχωριστό ανιχνευτή 
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3. Σύνδεση των στοιχειοσειρών σε µετατροπέα που διαθέτει περισσότερους
από έναν ανιχνευτές σηµείου µέγιστης ισχύος (MPP Tracker)
Ο τρίτος κανόνας βασίζεται στο δεύτερο: Εδώ πρόκειται για τη σύνδεση
στοιχειοσειρών ή τµηµάτων συστοιχιών µε διαφορετική πρόσπτωση ηλιακής
ακτινοβολίας ακόµη και σε ξεχωριστές εισόδους µετατροπέων µε
περισσότερους από έναν ανιχνευτές σηµείου µέγιστης ισχύος (MPP-Tracker).
Η παράλληλη σύνδεση των στοιχειοσειρών µε διαφορετική πρόσπτωση
ηλιακής ακτινοβολίας σε έναν κοινό ανιχνευτή σηµείου µέγιστης ισχύος
µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές απώλειες καθώς ένα µέρος των πλαισίων
βασικά δεν θα λειτουργεί στο βέλτιστο σηµείο ισχύος. Εάν όµως οι
στοιχειοσειρές πρέπει να συνδεθούν παράλληλα, επειδή για παράδειγµα δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µετατροπέας µε περισσότερους από έναν
ανιχνευτές σηµείου µέγιστης ισχύος, θα πρέπει όλες να παρουσιάζουν την
ίδια πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας.

4. Κατάλληλος προσανατολισµός των φωτοβολταϊκών πλαισίων
Ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο αποτελείται από ξεχωριστές ηλιακές κυψέλες  που
σχηµατίζουν µια µακρά σειρά κυψελών, η οποία χωρίζεται µέσω των
παρακαµπτήριων   διόδων, ανάλογα µε τις ανάγκες, σε αρκετά µικρότερα
τµήµατα στοιχειοσειρών. Και εδώ προκύπτει το πρόβληµα του διαχωρισµού
των κυψελών µε διαφορετική πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας από τα
διαφορετικά ρεύµατα του σηµείου µέγιστης ισχύος. Οι δίοδοι παράκαµψης
διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που ένα τµήµα σκιάζεται, επηρεάζεται µόνο
η δική του απόδοση και όχι ολόκληρου του πλαισίου. Στην περίπτωση λοιπόν
που πέσει σκιά στο πλαίσιο, θα πρέπει να εξεταστεί αν αυτό το γεγονός
επηρεάζει πολύ µόνο κάποια τµήµατα ή λιγότερο µεν αλλά συνολικά όλα τα
τµήµατα του πλαισίου. Γιατί όσο µικρότερος ο αριθµός των µερικώς
σκιασµένων τµηµάτων της στοιχειοσειράς, τόσο λιγότερο παρακάµπτονται και
τόσο υψηλότερη είναι η ενεργειακή απόδοση  του πλαισίου. Ανάλογα µε την
ανάλυση της διάρκειας σκίασης, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα πρέπει να
σχεδιάζονται έτσι ώστε κάθε φορά να επηρεάζονται όσο το δυνατόν λιγότερα
τµήµατα των στοιχειοσειρών των πλαισίων. 
• Πλευρική σκίαση: Κάθετος προσανατολισµός πλαισίων (α)
• Σκίαση από πάνω ή από κάτω: Οριζόντιος προσανατολισµός πλαισίων (b)
• Εάν η κατεύθυνση της συναρµολόγησης των πλαισίων δε δέχεται επιλογές, 

θα πρέπει, εάν γίνεται, να χρησιµοποιηθούν πλαίσια µε άλλη διάταξη 
κυψελών και διόδων παράκαµψης (c) και (d).

>> Σκίαση φωτοβολταϊκου
Καθαρά θέµα σχεδιασµού

Σε συνθήκες πλευρικής
σκίασης (α) συστήνεται

κάθετος προσανατολισµός
των πλαισίων. σε συνθήκες

οριζόντιας σκίασης (β)
αντίστοιχα οριζόντιος

προσανατολισµός

< Στο παράδειγµα (γ) σε κάθε
περίπτωση είναι ενεργές και
οι τρεις δίοδοι παράκαµψης.
Στον τύπο πλαισίου (δ) µόνο

µία. Έτσι αξιοποιείται ένα
σηµαντικά µεγαλύτερο

ποσοστό της  ισχύος.
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5. Επιλογή ενός µετατροπέα κατάλληλου για συνθήκες σκίασης
Κάθε µετατροπέας µε περισσότερους από ένα ανιχνευτές σηµείου µέγιστης ισχύος (MPP Tracker), δεν είναι
και ο κατάλληλος για µερικώς σκιασµένες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. ∆ιότι ακόµη και εάν τα µη
σκιασµένα και σκιασµένα πλαίσια, σύµφωνα µε τον κανόνα 1, συνδεθούν σε διαφορετικούς ανιχνευτές
σηµείου µέγιστης ισχύος, ο ανιχνευτής στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να µπορεί να διαχειριστεί
διαφορετικά µέγιστα ισχύος. Αυτό συµβαίνει γιατί η σκίαση δεν εµφανίζεται σχεδόν ποτέ σε όλα τα πλαίσια
ταυτόχρονα και µε την ίδια ένταση. Γι' αυτό το λόγο, στην καµπύλη απόδοσης των µερικώς σκιασµένων
στοιχειοσειρών δεν δηµιουργείται µόνο ένα, αλλά κατά κανόνα περισσότερα µέγιστα, τα οποία επιπλέον
µπορεί να βρίσκονται σε σηµαντικά διαφορετικές τάσεις.

Ο ανιχνευτής σηµείου µέγιστης ισχύος υπολογίζει το πραγµατικό, δηλαδή το καθολικό σηµείο µέγιστης
ισχύος. Οι συµβατικοί ανιχνευτές δεν είναι πάντα κατάλληλοι  αφού, προκειµένου να µην προκαλέσουν
άσκοπες απώλειες λόγω αναζήτησης στις µη σκιασµένες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, τις περισσότερες
φορές έχουν περιορισµένο πεδίο αναζήτησης. Έτσι, µπορεί ο ανιχνευτής σηµείου µέγιστης ισχύος να µη
βρίσκει το βέλτιστο σηµείο ισχύος της στοιχειοσειράς γιατί αυτό βρίσκεται εκτός του πραγµατικού πεδίου
αναζήτησής του.

Σε ανιχνευτές ειδικούς για σκιάσεις, το πεδίο αναζήτησής τους µπορεί να επεκταθεί σηµαντικά για να µη
διατρέχουν τον κίνδυνο να "κολλήσουν" σε ένα τυχόν τοπικό µέγιστο. Ένας τέτοιος ειδικός ανιχνευτής
σηµείου µέγιστης ισχύος είναι ο Opti-Trac-Global-Peak της SMA, ο οποίος διατίθεται σε όλους τους νέους
µετατροπείς της SMA και µπορεί να ενεργοποιηθεί από το µενού. Μία επιπλέον ιδιαιτερότητα του OptiTrac-
Global-Peak: Παρά το ευρύ πεδίο αναζήτησης προκύπτει µία ετήσια απώλεια απόδοσης που δεν ξεπερνάει τις
0.2 ποσοστιαίες µονάδες. Αντίθετα, το κέρδος απόδοσης από τη συνεχή λειτουργία σε καθολικό σηµείο
µέγιστης ισχύος µπορεί να ανέλθει σε περίπου 20% ανάλογα µε τις συνθήκες σκίασης.

6. Σωστός σχεδιασµός της τάσης  της γεννήτριας
Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν η δυνητικά χαµηλότερη τάση των µερικώς σκιασµένων στοιχειοσειρών
και κατά τον υπολογισµό   της τάσης ολόκληρης της εγκατάστασης. Ο "κλασικός" υπολογισµός  της τάσης της
γεννήτριας στο κατώτατο όριο τάσης εισόδου του µετατροπέα (UMPP (70°C) µπορεί να µην είναι κατάλληλος
και να οδηγήσει σε πτώση κάτω από την ελάχιστη τάση σηµείου µέγιστης ισχύος του µετατροπέα. Ως
αποτέλεσµα δεν θα µπορεί να ρυθµιστεί το σηµείο µέγιστης ισχύος που θα βρίσκεται εκεί. 

Συµπέρασµα: Η υλοποίηση µερικώς σκιασµένων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων αποτελεί ένα έργο µε
αρκετές προκλήσεις. Η πρόκληση όµως µπορεί να αντιµετωπιστεί µε επιτυχία µε το σωστό σχεδιασµό, τις
απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και τους σωστούς µετατροπείς.

< Σε συνθήκες σκίασης µειώνεται η τάση του
σηµείου µέγιστης ισχύος.
Για να µπορεί να ρυθµιστεί το σηµείο µέγιστης
απόδοσης, η περιοχή τάσης εισόδου του
µετατροπέα θα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη.

< OptiTrac (µπλε βέλος) και OptiTrac Global Peak
(κόκκινο βέλος): Ο ειδικός για τη σκίαση ανιχνευτής
σηµείου µέγιστης ισχύος έχει ένα σηµαντικά
µεγαλύτερο πεδίο αναζήτησης και µπορεί να βρει το
µέγιστο απόδοσης και σε µερικώς σκιασµένες
στοιχειοσειρές.
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ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η περιγραφή της λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος ουσιαστικά
αναφέρεται σε έναν απλό και ‘έξυπνο’ τρόπο µετατροπής ηλιακής ενέργειας
σε ηλεκτρισµό. Με άλλα λόγια, αφορά σε ένα σύστηµα που έχει τη
δυνατότητα να χρησιµοποιεί µια απεριόριστη πηγή ενέργειας (τον ήλιο) και να
την µετατρέπει µέσω µιας απλής διαδικασίας (φ/β φαινόµενο) σε άλλη
(ηλεκτρική ενέργεια), έτσι ώστε να προκύψει περιβαλλοντικό και οικονοµικό
όφελος. Παρακάτω, θα παρουσιαστούν µέσα από την περιγραφή µιας
συγκεκριµένης εφαρµογής, τα παραπάνω οφέλη ξεκινώντας από το τεχνικό
τµήµα της Φ/Β εγκατάστασης.

άρθρο:

Κωνσταντίνα Τζουρτζουκλή

Άννα Παπαγακή

Συνεργάτες Energetica Hellas
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Στόχος
Βασικός στόχος του παρόντος είναι η τεχνοοικονοµική περιγραφή
διασυνδεδεµένου φωτοβολταϊκού συστήµατος. ∆ύο περιπτώσεις
εξετάσθηκαν µε σκοπό την αξιολόγηση τεχνικά, περιβαλλοντικά και
οικονοµικά µιας επένδυσης σε φωτοβολταϊκό σύστηµα προς εγκατάσταση,
τοποθετηµένο σε δίρριχτη στέγη. 

∆εδοµένα
Η µελέτη που θα παρουσιαστεί αφορά σε µια συγκεκριµένη στέγη οικίας
ευρισκοµένης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η στέγη είναι δίρριχτη και η
κλίση της στις 180, ενώ ο προσανατολισµός της είναι νοτιοδυτικός. Στην
παρούσα έρευνα θα εξεταστούν δύο σενάρια. Το πρώτο αφορά στην
περίπτωση που ο προσανατολισµός παραµένει ο πραγµατικός νοτιοδυτικός,
ενώ το δεύτερο αφορά στην υπόθεση ότι στην ίδια στέγη ο προσανατολισµός
γίνεται ανατολικός.  

Στη µελέτη που προηγήθηκε, οι µεταβλητές, θέση εγκατάστασης του Φ/Β
συστήµατος και µέγεθος του συστήµατος παραµένουν ίδιες µεταξύ των δύο
σεναρίων. Συγκεκριµένα, τα συστήµατα που τοποθετήθηκαν και στις δύο
περιπτώσεις αφορούν στην ίδια στέγη κι εποµένως  στον ίδιο γεωγραφικό
τόπο εγκατάστασης (περιοχή Θεσσαλονίκης), ενώ επιπλέον η εγκατεστηµένη
ισχύς και στις δύο περιπτώσεις είναι ίση µε 6,9 kWp. Η µοναδική µεταβλητή
της µελέτης είναι ο διαφορετικός προσανατολισµός των δύο περιπτώσεων,
όπου στον πραγµατικό προσανατολισµό το αζιµούθιο είναι 170 και στη
δεύτερη περίπτωση είναι -900. Τέλος, το είδος του panel που
χρησιµοποιήθηκε στη χωροθέτηση είναι διαστάσεων 1620mm*990mm και
ισχύος το καθένα ίσης µε 230W.

Παράθεση του υπό µελέτη συστήµατος
Όπως περιγράφηκε παραπάνω, η χωροθέτηση των panels έγινε για την ίδια
πραγµατική στέγη στον πραγµατικό προσανατολισµό της και σε έναν
υποθετικό. 
Τα σχέδια που παρατίθενται, παρουσιάζουν την τοποθέτηση των Φ/Β panels
στην κάτοψη της οικίας. Ο αριθµός των συνολικών panels που µπορεί να
τοποθετηθεί στην στέγη αυτή των 180 και χρησιµοποιώντας τον συγκεκριµένο
τύπο panel που περιγράφηκε παραπάνω είναι ίσος µε 30 panels. 
Στα σχέδια που παρουσιάζονται απεικονίζονται γραφικά τα συστήµατα που
µελετήθηκαν σε κάτοψη 2D και αµέσως παρακάτω στο Σχήµα 3 απεικονίζεται
σε 3D η ίδια στέγη. 

Σχήµα 1. Γραφική απεικόνιση
στέγης στους δύο
προσανατολισµούς

Σχήµα 2. Τρισδιάστατη
απεικόνιση στέγης
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￼Οι αντίστοιχες αποδόσεις των δύο περιπτώσεων προέκυψαν από το PVGIS,
ένα εργαλείο ενεργειακής απόδοσης υπολογισµού για Φ/Β συστήµατα. 
Το εργαλείο αυτό είναι αναπτυγµένο σε περιβάλλον GIS και παρέχει
πληροφορίες σχετικά µε την ηλιακή ακτινοβολία και την ηλιακή παραγωγή
από Φ/Β στα πλαίσια του προγράµµατος  µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης .

Πίνακας 1. Ετήσιες αποδόσεις συστήµατος σε δύο προσανατολισµούς
￼
￼

Αποτελέσµατα
Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, για την ίδια στέγη και για το ίδιο
µέγεθος εγκατεστηµένου συστήµατος είναι σηµαντική η διαφορά στην ετήσια
παραγωγή µεταξύ του νοτιοδυτικού από τον ανατολικό προσανατολισµό και
ίση περίπου µε 1.100kWh. Συµπερασµατικά, η διαφορά ανά εγκατεστηµένο
kW µεταξύ των δύο διαφορετικών προσανατολισµών υπολογίζεται περίπου
ίση µε 160kWh ανά έτος για τον ίδιο αριθµό panels. 

Περιβαλλοντικά οφέλη
Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα των Φ/Β συστηµάτων είναι σηµαντικά
αλλά και αδιαµφισβήτητα. Σύµφωνα µε στοιχεία του ΣΕΦ και το ενεργειακό
µείγµα της Ελλάδας (2008), για κάθε kWh που παράγεται από φωτοβολταϊκό
σύστηµα αποφεύγεται η έκλυση περίπου 1,2 kgCO2. Από τη λειτουργία του
παραπάνω συστήµατος αναµένεται η εξοικονόµηση ετησίως 12 τόνων
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), δηλαδή όσο απορροφά µια συστάδα 65
δέντρων µέσα από τη φωτοσύνθεσή του ενώ θα παράγονται ετησίως πάνω
από 9.140 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή όσο θα κατανάλωναν σε ετήσια
βάση 2 περίπου νοικοκυριά.

Επιπλέον, η ηλεκτροπαραγωγή από Φ/Β σταθµούς συµβάλλει στην αποφυγή
κι άλλων ρύπων που επιβαρύνουν το περιβάλλον και συνοδεύουν τις
διαδικασίες παραγωγής ενέργειας από συµβατικά καύσιµα. Στον Πίνακα 2
που ακολουθεί, παρουσιάζεται η εκποµπή ρύπων από τη χρήση δύο
συµβατικών καυσίµων, ενώ παρακάτω εφαρµόζονται τα δεδοµένα αυτά στην
περίπτωση που η παραγωγή των 9140kWh γινόταν από τα καύσιµα αυτά. 

>> Τεχνοοικονοµικη προσέγγιση
φωτοβολταϊκης εφαρµογής

Πίνακας 2. Εκπεµπόµενοι
ρύποι από συµβατικά

καύσιµα
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Παρατηρώντας τις ποσότητες ρύπων που εκλύονται από τη χρήση συµβατικών
καυσίµων και συγκρίνοντας µε τις µηδενικές εκποµπές για την ίδια παραγωγή
από Φ/Β, ενισχύεται επιπλέον το ΄πράσινο΄ προφίλ των Φ/Β συστηµάτων. 

Οικονοµική προσέγγιση
Η εγκατάσταση ενός Φ/Β συστήµατος είναι και µια οικονοµική επένδυση.
Όταν γίνεται µια επένδυση, πρέπει ακολούθως να αξιολογηθεί, έτσι ώστε να
διαπιστωθεί η οικονοµική της βιωσιµότητα. Στόχος της οικονοµικής ανάλυσης
που ακολουθεί, είναι η παράθεση των οικονοµικών αποτελεσµάτων της
εφαρµογής που εξετάσθηκε τεχνικά προηγουµένως.

Στην παρακάτω οικονοµική ανάλυση µελετούµε τις επενδύσεις σε οικιακά
φωτοβολταϊκά  συστήµατα ονοµαστικής ισχύος 6,9kW, λαµβάνοντας
δανειοδότηση από τη τράπεζα µε ή χωρίς εξασφάλιση ακινήτου µε
αποπληρωµή σε 12 έτη.

Ανεξάρτητα µε τον προσανατολισµό η τιµή αγοράς της κιλοβατώρας σύµφωνα
µε το ισχύον τιµολόγιο της ∆.Ε.Η είναι 0,55€ την οποία θεωρούµε σταθερή για
τα τέσσερα πρώτα χρόνια. Στη συνέχεια και µέχρι τη συµπλήρωση της 25ετίας
υποθέτουµε  αύξηση της τιµής αγοράς κατά 0,05% κάθε χρόνο, ενώ
θεωρείται πτώση της απόδοσης του panel ανά έτος ίση µε 1%. Επιπλέον το
επιτόκιο είναι κυµαινόµενο και υπολογισµένο σύµφωνα µε το σηµερινό
Εuribor.

ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΗΣ
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε νοτιοδυτικό προσανατολισµό είναι
9.140kWh για το πρώτο έτος και για κάθε επόµενο υπάρχει σταθερή µείωση
παραγωγής κατά  1%. Για την καλύτερη κατανόηση της επένδυσής µας θα
εξετάσουµε δύο πολύ βασικούς δείκτες:
• την  καθαρή παρούσα αξία (NPV) και 
• τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης (IRR). 

Η καθαρή παρούσα αξία µιας επένδυσης(NPV) είναι η διαφορά µεταξύ
της παρούσας αξίας των ή καθαρών ταµειακών ροών της επένδυσης,
προεξοφληµένων στο παρόν µε επιτόκιο i και του αρχικού κεφαλαίου Κο που
απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί η επένδυση σήµερα. Με τον εσωτερικό
βαθµό απόδοσης (IRR)  υπολογίζεται το εσωτερικό επιτόκιο µιας επένδυσης,
το επιτόκιο εκείνο το οποίο υπονοείται από µια σειρά καθαρών ταµειακών
ροών  η οποία έχει ορισθεί ως επένδυση. 

Σκοπός αυτού του κριτηρίου είναι ο υπολογισµός του βαθµού απόδοσης που
θα επιτευχθεί από αυτές τις επενδύσεις. Το µέγεθος αυτό ισούται µε το
επιτόκιο r το οποίο πρέπει να ισχύει, έτσι ώστε εάν επενδύσουµε σήµερα ένα
ποσό Χ να έχουµε µετά από π.χ. 1 έτος ένα ποσό ΧΧ.

Έτσι λοιπόν θα αναλυθούν δύο περιπτώσεις:
(Α) Για την αγορά φωτοβολταϊκού συστήµατος µε εξασφάλιση ακινήτου το 

επιτόκιο ανέρχεται σε 4.86%* και σταθερή ετήσια δόση δανείου 
3.450,84€. Το συνολικό κόστος της εγκατάστασης είναι 28.100€ 
(συµπεριλαµβάνοντας έξοδα προσηµείωσης 500€). Το συνολικό καθαρό 
κέρδος στα 25 χρόνια είναι 75.326,84€.

(Β) Για την αγορά φωτοβολταϊκού συστήµατος χωρίς εξασφάλιση ακινήτου το 
επιτόκιο ανέρχεται σε 7.36%* και σταθερή ετήσια δόση δανείου 3.876€. 
Το συνολικό κόστος της εγκατάστασης είναι 27.600€. Το συνολικό καθαρό 
κέρδος στα 25 χρόνια είναι 70.224,92€.
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>> Τεχνοοικονοµικη προσέγγιση
φωτοβολταϊκης εφαρµογής

Με βάση τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα υπολογίζουµε την καθαρή
παρούσα αξία  (NPV), η οποία έχει ιδιαίτερη σηµασία διότι αντιπροσωπεύει
την αξία της επένδυσης  στο σήµερα. Στην (Α) περίπτωση η ΚΠΑ είναι
41.348,73€ ενώ στην  (Β) περίπτωση η ΚΠΑ είναι 37.358,57€. Επίσης, πολύ
χρήσιµος δείκτης αξιολόγησης της επένδυσης είναι ο υπολογισµός του
εσωτερικού συντελεστής απόδοσης της επένδυσης (IRR),ο οποίος
χρησιµοποιείται  ως κριτήριο αποδοτικότητας της επένδυσης. Στην (Α)
περίπτωση λοιπόν η ετήσια απόδοση της επένδυσης  είναι 6,97%,ενώ στη (Β)
περίπτωση είναι 6,14%.

Πίνακας 3. Συγκριτικός πίνακας καθαρών εσόδων χωρίς και µε εξασφάλιση
ακινήτου µε νοτιοδυτικό προσανατολισµό

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΗΣ
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε νοτιοδυτικό προσανατολισµό είναι
8.060 kW για το πρώτο έτος και για κάθε επόµενο υπάρχει σταθερή µείωση
παραγωγής κατά  1%. 
Έχουµε λοιπόν δύο περιπτώσεις:
(Α) Για την αγορά φωτοβολταϊκού συστήµατος µε εξασφάλιση ακινήτου το 

επιτόκιο ανέρχεται σε 4,86%* και σταθερή ετήσια δόση δανείου 
3.450.84€. Το συνολικό κόστος της εγκατάστασης είναι 28.100€ 
(συµπεριλαµβάνοντας έξοδα προσηµείωσης 500€). Το συνολικό καθαρό 
κέρδος στα 25 χρόνια είναι 61.532,98€.

ΕΤΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kWh) ΤΙΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

(€) (€)

1 9140 0,5500 1151,00 1576,16

2 9049 0,5500 1100,73 1525,89

3 8958 0,5500 1050,96 1476,12

4 8869 0,5500 1001,69 1426,85

5 8780 0,5528 977,06 1402,22

6 8692 0,5555 952,55 1377,71

7 8605 0,5583 928,17 1353,33

8 8519 0,5611 903,91 1329,07

9 8434 0,5639 879,77 1304,93

10 8350 0,5667 855,75 1280,91

11 8266 0,5695 831,86 1257,02

12 8183 0,5724 808,08 1233,24
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(Β) Για την αγορά φωτοβολταϊκου συστήµατος χωρίς εξασφάλιση ακινήτου το 
επιτόκιο ανέρχεται σε 7,36%* και σταθερή ετήσια δόση δανείου 3.876€. Το 
συνολικό κόστος της εγκατάστασης είναι 27.600€. Το συνολικό καθαρό 
κέρδος στα 25 χρόνια είναι 56.431,06€.

  Με βάση τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα υπολογίζουµε ξανά την καθαρή
παρούσα αξία (NPV). Στην  (Α) περίπτωση η ΚΠΑ είναι 32.636,04€ ενώ στην (Β)
περίπτωση η ΚΠΑ είναι 28.645,88 € .Ο συντελεστής εσωτερικής απόδοσης
στην (Α) περίπτωση  είναι 5,03% ενώ στη (Β) περίπτωση είναι 4,23%.

Πίνακας 4. Συγκριτικός πίνακας καθαρών εσόδων χωρίς και µε εξασφάλιση
ακινήτου µε ανατολικό προσανατολισµό

Σύµφωνα µε το παραπάνω γράφηµα, διαφαίνεται ξεκάθαρα η οικονοµική
υπεροχή  του νοτιοδυτικού προσανατολισµού του προς εγκατάσταση
συστήµατος και κατά δεύτερον η υπεροχή της πρότασης περί δανειοδότησης
µε εξασφάλιση ακινήτου για τον ίδιο προσανατολισµό. 

Η επένδυση σε φωτοβολταϊκό σύστηµα είναι µια απόφαση η οποία βασίζεται
σε συγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές και εξαρτάται µια ορθολογική και
τεκµηριωµένη οικονοµική µελέτη. Επίσης, απαραίτητο για τη βέλτιστη
απόδοση του  φωτοβολταϊκού συστήµατος είναι η επιλογή αξιόπιστου
εξοπλισµού, συνοδευόµενο από τις αντίστοιχες εγγυήσεις και ευρωπαϊκές
πιστοποιήσεις. Ο συνδυασµός αυτών των παραµέτρων καθιστούν την
εγκατάσταση ενός Φ/Β συστήµατος µια βέβαιη επένδυση.  

ΕΤΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kWh) ΤΙΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

(€) (€)

1 8060 0,5500 557,00 982,16

2 7979 0,5500 512,67 937,83

3 7900 0,5500 468,78 893,94

4 7821 0,5500 425,34 850,50

5 7742 0,5528 403,61 828,77

6 7665 0,5555 382,00 807,16

7 7588 0,5583 360,50 785,66

8 7512 0,5611 339,10 764,26

9 7437 0,5639 317,82 742,98

10 7363 0,5667 296,64 721,80

11 7289 0,5695 275,57 700,73

12 7216 0,5724 254,60 679,76

Στο Σχήµα 3 απεικονίζονται
γραφικά οι τέσσερις
οικονοµικές περιπτώσεις που
µελετήθηκαν.
Σχήµα 2. Γραφική απεικόνιση
οικονοµικών στοιχείων
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ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΦΦ//ΒΒ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ
ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΗΗ

άρθρο:

Καλαϊτζόγλου Ιάκωβος

Μηχ. & Αερ. Μηχανικός,

Υ∆Π/Τ∆ Εργ. Τεχνικής

Μηχανικής

Πανεπιστήµιο Πατρών, 

Προβολισιάνος Σπύρος

Μηχ. & Αερ. Μηχανικός, MBA,

∆/νων Σύµβουλος “extra mile”

Σκούρας Ιωάννης

Μηχ. & Αερ. Μηχανικός,

Επιθεωρητής Εργ. Τεχνικής

Μηχανικής

H διαδικασία του ελέγχου κατασκευών και εγκαταστάσεων από τρίτο
ανεξάρτητο φορέα (3rd party inspection), είναι παρούσα στη βιοµηχανία εδώ
και πάρα πολλά έτη. Ωστόσο, στον κλάδο των Φ/Β είναι κάτι πολύ πρόσφατο,
εάν αναλογιστεί κάποιος ότι το πρότυπο για τον έλεγχο των Φ/Β
εγκαταστάσεων εξεδόθη µόλις το 2009. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα πρότυπα
και οι κανονισµοί για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ψύξης –
θέρµανσης κλπ µετρούν αρκετές δεκαετίες ζωής.

Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί είναι ότι έστω και εάν αρχικά τα πρότυπα
φαίνεται να ‘δυσκολεύουν’ την αγορά, προθέτοντας κόστος και
‘γραφειοκρατία’, εντούτοις είναι αυτά που τελικώς εξασφαλίζουν τη µείωση
του κόστους, την ασφάλεια του προσωπικού και της εγκατάστασης και την
αειφορία σε κοινωνικό και επιχειρηµατικό επίπεδο. 
Ο µηχανισµός που συντελεί σε αυτό είναι ο έλεγχος από φορέα τρίτου
µέρους.
Όσο παράξενο και εάν φαίνεται, το σχήµα αυτό έχει ιστορικά επιβεβαιωθεί
µονοσήµαντα πάρα πολλές φορές και σε διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής
και της οικονοµικής δραστηριότητας. 
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Στον κλάδο των Φ/Β εγκαταστάσεων µε µία γρήγορη µατιά ο ανωτέρω
ισχυρισµός επιβεβαιώνεται. Η κατασκευή Φ/Β βάσει των προτύπων και η
πιστοποίησή τους µειώνει τον κίνδυνο ατυχήµατος και επαγωγικά το
κοινωνικό κόστος. Αυτά όµως που δεν αναγνωρίζονται εύκολα µε την πρώτη
µατιά είναι τα επιχειρηµατικά οφέλη για τα ενδιαφερόµενα µέρη
(stakeholders) της αγοράς  Φ/Β, όπως αυτά φαίνονται στο παρακάτω σχήµα:

Σχήµα 1: Stakeholders Analysis – Αγορά Φ/Β

Ξεκινώντας από την απόφαση για την επένδυση σε µία Φ/Β εγκατάσταση,
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το µοντέλο καταναλωτικής συµπεριφοράς
ενός επενδυτή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, (ιδιαίτερα στις µικρού και
µεσαίου µεγέθους εγκαταστάσεις) ο επενδυτής εµπλέκεται ενεργά
προσωπικώς στην αγορά, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει εις βάθος το αντικείµενο.
Παράλληλα, η επένδυση σε µία Φ/Β εγκατάσταση συνεπάγεται σηµαντικό
κόστος, ενώ θα πραγµατοποιηθεί ελάχιστες φορές στη ζωή ενός ατόµου.
Σύµφωνα µε αυτά τα δεδοµένα, η θεωρία της συµπεριφοράς του καταναλωτή
ορίζει ότι ο επενδυτής ακολουθεί το σύνθετο µοντέλο καταναλωτικής
συµπεριφοράς, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα:

Σχήµα 2: Μοντέλο καταναλωτικής συµπεριφοράς για την αγορά Φ/Β

Το πρώτο στάδιο είναι η συλλογή πληροφοριών, η οποία γίνεται µέσω της
επίσκεψης σε εταιρείες, εµπορικές εκθέσεις, από το internet και ακόµα και
από τον κοινωνικό περίγυρο. Το επόµενο στάδιο είναι
επενδυτής/καταναλωτής να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που συνέλεξε, και
αφού τις αξιολογήσει να λάβει την απόφαση για την αγορά. Στην συνέχεια,
προβαίνει σε αγορά, την οποία στο τέλος αξιολογεί.

Είναι προφανές, ότι εφόσον ο επενδυτής δεν γνωρίζει σε βάθος το
αντικείµενο, είναι σε αδυναµία να µπορέσει να επεξεργαστεί πλήρως και µε
επιτυχία τις πληροφορίες. Συνεπώς, θα λάβει την απόφαση του βασιζόµενος
µεταξύ άλλων, κυρίως στο κόστος επένδυσης. Αυτό µε τη σειρά του έχει ως
αποτέλεσµα συχνά στην επιλεγείσα τεχνική πρόταση να έχουν γίνει σοβαρές
‘εκπτώσεις’ στην ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της Φ/Β εγκατάστασης.
Επαγωγικά, κατά την αξιολόγηση της αγοράς του είναι πολύ πιθανό να µην
µείνει ικανοποιηµένος, κατέχοντας µία οικονοµική µονάδα η οποία δεν
ανταποκρίνεται στο προβλεπόµενο αποτέλεσµα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο
ικανοποιηµένος πελάτης µεταδίδει την εµπειρία του σε 3 άτοµα, ενώ ο
δυσαρεστηµένος σε 10.
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>> Πιστοποίηση Φ/Β
εγκαταστάσεων - σύγχρονη

επιχειρηµατική ανάγκη

Παράλληλα, βάσει των ανωτέρω, οι EPC’s, οι εγκαταστάτες, οι µελετητές και
οι εταιρείες εµπορίας συχνά αναγκάζονται να ανταγωνίζονται µόνον επί του
κόστους, αδυνατώντας να στηρίξουν το εύλογο της τιµής τους σε
αντικειµενικά τεχνικά δεδοµένα. Ως συνεπεία τούτου, συµπιέζουν
υπερβολικά το περιθώριο κέρδους τους ή/και το µερίδιο αγοράς τους, ενώ,
όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ενδέχεται να µην απολαµβάνουν τη δύναµη
του word of mouth. ∆εν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι η µη τήρηση
των τεχνικών προτύπων ενδέχεται να οδηγήσει και σε αστοχίες µετά την
παράδοση της εγκατάστασης, µέρος των οποίων θα κληθεί να καλύψει ο EPC
επί τη βάσει των εγγυήσεων που έχει προσφέρει.

Συγχρόνως, εφόσον σε µία επένδυση εµπλέκονται τραπεζικοί και
ασφαλιστικοί φορείς, συχνά επωµίζονται και αυτοί µέρος του αυξηµένου
κρυφού κόστους. ∆εδοµένου ότι κόστος για τους χρηµατοοικονοµικούς
οργανισµούς είναι ο κίνδυνος, αυτός αυξάνεται όταν δεν ακολουθούνται µε
ακρίβεια οι τεχνικοί κανονισµοί. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε δυσλειτουργία
ή αστοχία µίας Φ/Β εγκατάστασης µπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή
αδυναµία καταβολής τοκοχρεολυσίων, σε ενδεχόµενες αποζηµιώσεις, ακόµα
και σε πλήγµα στην εταιρική εικόνα του οργανισµού. 
Κατ’ επέκταση, δύναται να δηµιουργηθεί µία κατάσταση στην αγορά όπου
όλοι είναι δυσαρεστηµένοι. Οι επενδυτές είναι πιθανό να µην πάρουν αυτό
που θέλουν, οι EPC’s να µην έχουν τα κέρδη που θέλουν, ενώ οι
χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί αναλαµβάνουν µεγαλύτερο κίνδυνο από
αυτόν που θέλουν. 

Αφήνοντας κατά µέρος τη µεθοδολογία πιστοποίησης, η αγορά έχει
επιβεβαιώσει σε πολλές περιπτώσεις τα οφέλη της ανταγωνιστικότητας σε
πολλούς κλάδους της οικονοµίας. Ένα τυπικό παράδειγµα είναι τα βιολογικά
προϊόντα. Σύµφωνα µε έρευνες, τα βιολογικά προϊόντα έχουν ένα price
premium της τάξης του 10-40%, σε σχέση µε τα συµβατικά αγροτικά
προϊόντα. Ακόµη, τα πιστοποιηµένα βιολογικά προϊόντα έχουν διπλάσιο price
premium σε σχέση µε τα µη πιστοποιηµένα. Σήµερα, και µετά από αρκετά
χρόνια ύπαρξης των βιολογικών προϊόντων, οι αγοραστές  τα επιβραβεύουν,
µε την παραδοσιακή γεωργία να έχει φθίνουσα πορεία. Παράλληλα, φαίνεται
στην πράξη ότι η πιστοποίηση οδηγεί σε µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους,
ακόµα και έναντι παραγωγών που ενδέχεται να χρησιµοποιούν βιολογικές
µεθόδους.

Ένα άλλο τυπικό παράδειγµα, αποτελεί η αγορά των κατασκευών, όπου η µη
εφαρµογή των πολεοδοµικών κανόνων και η έλλειψη ελέγχων τρίτου µέρους
οδήγησε στη σηµερινή ‘φτωχή’ εικόνα της χώρας. Οι δηµόσιοι δρόµοι βρίθουν
κακοτεχνιών, ακόµα και σε έργα που έχουν πληρωθεί πολύ ακριβά, µε τους
πολίτες δικαίως να διαµαρτύρονται και να «υποψιάζονται». Παράλληλα, η
πορεία της ιδιωτικής δόµησης οδήγησε στα σηµερινά αστικά κέντρα, µε την
άτακτη δόµηση και µε σπίτια όπου οι ιδιοκτήτες τους καταβάλλουν υψηλό
κόστος για συντήρηση και ενέργεια. Και στην περίπτωση της ‘πολυκατοικίας’,
οι περισσότεροι κατασκευαστές χρησιµοποίησαν ως ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα την τιµή, καθώς δεν ήταν δυνατή η απόδειξη της ποιότητας της
κατασκευής. Σήµερα, οι µεν τεχνικές/εργοληπτικές εταιρείες δηµοσίων
έργων παρουσιάζουν σοβαρά προβλήµατα βιωσιµότητας, µε πολλές να έχουν
κλείσει προ της κρίσης. Παρόµοιο σκηνικό παρουσιάζεται και στην οικοδοµή,
µε µεγάλο απόθεµα αδιάθετων σπιτιών και κλείσιµο επιχειρήσεων. 
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Και στις δύο περιπτώσεις, οι µόνες επιχειρήσεις που άντεξαν είναι αυτές µε υψηλά πρότυπα ποιότητας.
Εύλογα ο αναγνώστης θα µπορούσε να θέσει το ερώτηµα για ποιον λόγο τα παραπάνω να µην εφαρµόζονται
και στην αγορά των φορέων και των υπηρεσιών πιστοποίησης. Με άλλα λόγια, πώς µπορεί κάποιος να είναι
βέβαιος ότι ο έλεγχος τρίτου µέρους υλοποιείται ορθώς και σύµφωνα µε τους τεχνικούς κανόνες. Ευτυχώς, η
πράξη έχει προβλέψει για τη διαπίστευση (accreditation) του φορέα ελέγχου, µέσω φορέων διαπίστευσης
(accreditation bodies). Στην Ελλάδα, ο ΕΣΥ∆ (www.esyd.gr) αποτελώντας κρατικό φορέα, ελέγχει την τεχνική
αρτιότητα και επάρκεια των φορέων ελέγχου, για το πεδίο των ελέγχων που πραγµατοποιούν και αναλόγως
αποδίδει ή όχι τη διαπίστευση σε έναν φορέα για να τους διενεργεί. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διαπίστευση
δίδεται για συγκεκριµένα πεδία, όπως λ.χ. το πρότυπο EN 62446, που αφορά τους ελέγχους σε Φ/Β
εγκαταστάσεις. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί απευθυνόµενος στον ΕΣΥ∆ να εξακριβώσει
ποιος φορέας διαθέτει τα εχέγγυα για τη διενέργεια πιστοποιηµένων ελέγχων, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά
πρότυπα.

Σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι προφανές ότι το σύγχρονο επιχειρείν διαφοροποιείται
ουσιαστικά και ποιοτικά από την περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης, όταν η οµοιότητα των προϊόντων
ανάγκαζε τους παραγωγούς να ανταγωνίζονται κυρίως επί των τιµών. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις,
προκειµένου να εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητα και την κερδοφορία τους, πρέπει να αναζητούν νέα πεδία
ανταγωνισµού, µειώνοντας παράλληλα το ρίσκο και το κόστος τους. Η ποιότητα και η εφαρµογή τεχνικών
προτύπων, είναι ο δρόµος που συνεπικουρεί σε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει αποδείξει και η περίπτωση της
Ιαπωνικής αυτοκινητοβιοµηχανίας, η οποία χρησιµοποιώντας την ποιότητα ως βασικό της όπλο, από
περιφερειακός πόλος, κατάφερε σήµερα να είναι η µεγαλύτερη δύναµη παγκοσµίως.
Η ποιότητα, συγχρόνως, είναι και η οδός που περιφρουρεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και δηµιουργεί
εµπόδια εσόδου (barriers to entry) στους ανταγωνιστές. Είναι οι ίδιες οι µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες οι
οποίες πιέζουν Η.Π.Α. και Ε.Ε. για την όλο και πιο αυστηρή θέσπιση κανόνων εκποµπών καυσαερίων και
ασφάλειας, αναγνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο αποτρέπει τους φθηνούς ανταγωνιστές να εισέλθουν στις ώριµες
δυτικές αγορές των πολιτών µε υψηλή αγοραστική δύναµη. Παράλληλα, η ανάγκη προσαρµογής τους στις
νέες τεχνικές απαιτήσεις είναι ο µοχλός που επιτρέπει την εισαγωγή καινοτοµίας και την ανάπτυξη νέων
προϊόντων, τα οποία µε την σειρά τους θα αποφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους και µερίδιο αγοράς.

Είναι αναµφίβολο ότι η αγορά των Φ/Β, όπως και κάθε άλλος κλάδος της οικονοµικής δραστηριότητας, θα
πρέπει να προσαρµόζεται όσο το δυνατόν ταχύτερα στα σύγχρονα επιχειρηµατικά δεδοµένα, αφοµοιώνοντας
τις βέλτιστες πρακτικές και αποφεύγοντας λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν σε άλλους τοµείς και
οργανισµούς. Η εφαρµογή τεχνικών προτύπων και η χρήση του ελέγχου τρίτου µέρους έχει αναµφίβολα,
επανειληµµένως αποδείξει ότι συµβάλλει στην επιχειρηµατική ανάπτυξη, αποτελώντας σήµερα de facto
πρακτική για κάθε επιχείρηση που επιθυµεί την αριστεία στον κλάδο της.
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A l u m i n i u m  M e c h a n i s m s  &  A c c e s s o r i e s

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

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

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΑ
H ΠΡΑΣΙΝΗ   ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΕΣΤ ΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (TRT) 
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ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΜΑ
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ
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