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∆ιµηνιαία Έκδοση
για την οικονοµία, οικολογία και δόµηση

Econ3 Επιστηµονική Επιτροπή:
Κλειώ Αξαρλή
Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

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

Μαρία Βογιατζάκη

Επικ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Κώστας Βογιατζής

Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Πάνος Κοσµόπουλος
Εκδότης:
Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Έκδοση - Ιδιοκτησία:
Profilgroup Ο.Ε.
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης
Σύµβουλος Επικοινωνίας & marketing:
Απόστολος Πλεξίδας
Υποδοχή ∆ιαφήµισης:
Χρύσα Ντάφη
Τµήµα ∆ιαφήµισης & ∆ηµ. Σχέσεις:
Πρόδροµος Τζιµπρόγλου
Γραµµατεία - Λογιστήριο:
Μαρία Παπασίκα
Συντακτική Οµάδα:
Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης
Ανδριανή Μυρτώ Αρώνη
Υπεύθυνη ∆ηµιουργικού Τµήµατος:
Ελισάβετ ∆εµιρτζόγλου
∆ηµιουργικό Τµήµα:
Φιλίτσα Τσουλή
Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής έκδοσης econ3.gr:
Profilgroup
CTP - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ:
ΑΦΟΙ Λ. ΑΚΡΙΤΙ∆Η Ο.Ε. Τηλ.: 2310 796.923-6

∆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
Ολόκληρη η δηµοσιευόµενη ύλη του περιοδικού αποτελεί copyright και
απαγορεύεται η χρησιµοποίησή της µε οποιοδήποτε µέσο γραπτό,
οπτικό ή ακουστικό χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη του
περιοδικού.
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∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Καθηγητής ΤΕΙ Ηρακλείου,
∆/ντής Εργαστηρίου Αιολικής Ενέργειας

Θράσος Πανίδης

∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∂π¢∏™∂π™ 12-59
TENESOL
AID ENNGINEARING
AML
EMSC
ENGAIA A.E.
HELIOSRES
IBC SOLAR A.E.
ECO ENERGIA A.E.
SCHÜCO HELLAS
POSITIVE ENERGY
SOLARWAVE
KRANNICH SOLAR
KACO NEW ENERGY
™À¡¢∂™ª√™ ∂∆∞πƒπø¡ º/µ
∂ƒ°√¡ ∂¡∂ƒ°∂π∞
∆∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏
IBC SOLAR A.E.
POSITIVE ENERGY - PINDOS ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏
EXTRA MILE
∂¶∆∞
KACO NEW ENERGY
∫∂.µ.∂. ∞.∂.
SUNWIND
ENERGY PHOTOVOLTAIC 2011
HELIOSPHERA
™À¡¢∂™ª√™ ∂∆∞πƒπø¡ º/µ
AVRIS SOLAR
HELIOSRES
SOLAR CELLS HELLAS
SCHÜCO
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¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞ 60-91
FOTAGON
ABB
CAPAROL
CONERGY
EXEL GROUP
GENESIS ENERGY
MAKITA
PYD
EXEL GROUP
TSOGLIS GROUP A.E.
SOLAR CELLS
TRADE SOLAR
RAMA ABEE
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΑΛΦΑΣΥΝ - Α+
άρθρο: Ιωάννης Εργαζάκης, Πολιτικός Μηχανικός

ΚΤΙΡΙΑ 2011: ΤΟ STATUS ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ «PASSIVE HOUSE»
άρθρο: Αλίς Κοροβέση, CoFounder at Project15, Marketing Manager | Real Estate
Consultant

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΣΟΥΡΩΤΗ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
άρθρο: Μάντζιαρης Χρήστος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Μάντζιαρης Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός

ΒΙΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ: ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
άρθρο: Μαυρίδου Θεοδώρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ;
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
άρθρο: Καλαϊτζόγλου Ιάκωβος, Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής, Πανεπιστήµιο
Πατρών, ∆ιαπιστευµένος Φορέας Ελέγχου Φ/Β Εγκαταστάσεων
Σκούρας Ιωάννης, Επιθεωρητής Φ/Β Εγκαταστάσεων, Εργαστήριο Τεχνικής
Μηχανικής, Πανεπιστήµιο Πατρών
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Κυριολεκτικά και µεταφορικά.
Τέλος εποχής, µπαίνει το φθινόπωρο και µαζί του έρχονται οι
βροχές και τα πρώτα κρύα. Σε αυτή την εποχή αναδυκνείεται η
ανάγκη για µεγαλύτερη µόνωση τους χώρους και η εξεύρεση
οικονοµικών λύσεων θέρµανσης.
Η λύση των Φ/Β για οικιακή χρήση κάθε µέρα βρίσκει όλο και
µεγαλύτερη απήχηση, αφού η οιονοµία που επιφέρει είναι
σηµαντική.
Σε αυτό το τεύχος θα διαβάσετε και µερικά πολύ ενδιαφέροντα
άρθρα για τα σπίτια παθητικού τύπου όπως επίσης και για το
πόσο ασφαλείς είναι οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
Καλό ∆ιάβασµα.

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Εκδότης
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TENESOL

√§√∫§∏ƒø¡∂π ∆√ ¶ƒø∆√ ∂∆√πª√¶∞ƒ∞¢√∆√
ºø∆√µ√§∆∞´∫√ ™À™∆∏ª∞ ™∆∏¡ π∆∞§π∞

Για περισσότερες πληροφορίες
Υπεύθυνος επικοινωνίας
για το εξωτερικό:
Ronan Cloud,
Account Manager
Υπεύθυνος επικοινωνίας
για το εσωτερικό:
Alessio Palla
General Manager

Η Tenesol, πάροχος ηλιακής ενέργειας παγκοσµίως και θυγατρική εταιρία των
ενεργειακών κολοσσών TOTAL και EDF, ολοκλήρωσε το πρώτο ετοιµοπαράδοτο
φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία. Η εταιρεία ανέλαβε τη σχεδίαση, κατασκευή
και εγκατάσταση ενός συστήµατος οροφής ισχύος 100 kWp σε µια οικολογική
φάρµα που βρίσκεται στην πόλη Ispica στη Σικελία. Το σύστηµα έχει
δυνατότητα παραγωγής σε ετήσια βάση έως και 150.000 kWh ηλεκτρικής
ενέργειας. Το µεγαλύτερο µέρος της ηλεκτρικής αυτής ενέργειας
διοχετεύεται απευθείας στη φάρµα µε σκοπό τη µείωση της κατανάλωσης
ρεύµατος. Η υπόλοιπη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται πωλείται στο τοπικό
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
Η οργανική φάρµα ανήκει στην Natursana, µια εταιρεία που εξειδικεύεται
στην ελεγχόµενη γεωργία και την οργανική καλλιέργεια και η οποία έχει
υιοθετήσει τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
«Η φωτοβολταϊκή τεχνολογία αποτελεί ιδανική λύση για τις φάρµες και το
σύστηµα θα έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στην επιχείρησή µας», δήλωσε η κα.
Sonia Calabrese, ιδιοκτήτρια της Natursana. «Κι αυτό γιατί συνδυάζει τόσο
περιβαλλοντικά όσο και οικονοµικά οφέλη. Στην πραγµατικότητα, η
παραγόµενη ενέργεια καλύπτει τις ενεργειακές µας ανάγκες µε αποτέλεσµα
να έχουµε ενεργειακή αυτονοµία. Η δυνατότητα που προσφέρει η ηλιακή
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ενέργεια να µειώνει την εξάρτηση µιας εταιρίας από τις παραδοσιακές πηγές
ενέργειας αποτελεί µεγάλο κίνητρο για τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε
ανανεώσιµη ενέργεια, ειδικά εν µέσω αυτής της περιόδου οικονοµικής
αβεβαιότητας που ζούµε. Επιλέξαµε την Tenesol για δύο λόγους: πρώτον,
γιατί είναι πολυεθνική εταιρεία µε µεγάλη εµπειρία και δεύτερον, γιατί µας
παρέχει τη δυνατότητα να έρθουµε σε άµεση επαφή µε ανθρώπους που
έχουν βαθιά γνώση της ηλιακής βιοµηχανίας στην περιοχή µας».
Η οργανική φάρµα συνολικής επιφάνειας 6.000 m2 βρίσκεται µέσα σε
προστατευµένη περιοχή. Για να δοθεί άδεια για την καλλιέργεια σπόρων, η
εταιρία πρέπει να συµµορφώνεται µε τα πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά πρότυπα
µείωσης του περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Με δεδοµένες τις παραπάνω
προϋποθέσεις, η Natursana αποφάσισε να επενδύσει σε φωτοβολταϊκή
τεχνολογία. Έχοντας ενηµερωθεί για τις δραστηριότητες της Tenesol στην
Ιταλία από διάφορες πηγές, ήρθε σε επικοινωνία µε την εταιρεία, για να της
αναθέσει την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος επί παραγγελία.
Το Νοέµβριο του 2010, η Tenesol ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του
φωτοβολταϊκού συστήµατος. Το σύστηµα ισχύος 99,36 kWp αποτελείται από
432 προηγµένες φωτοβολταϊκές µονάδες, οι οποίες κατασκευάστηκαν από
την Tenesol στις εγκαταστάσεις παραγωγής της στην Τουλούζη της Γαλλίας.
Η λειτουργία της φάρµας δεν χρειάστηκε να διακοπεί λόγω των έργων
εγκατάστασης και µέσα σε ένα µήνα το έργο είχε ολοκληρωθεί.
Το εργοστάσιο παραγωγής στην Τουλούζη ισχύος 85 MWp βρίσκεται σε
ιδανική γεωγραφική θέση για να προµηθεύσει την ιταλική αγορά. Χάρη στην
εγγύτητά του µε τη χώρα προσφέρει τριπλό όφελος: γρηγορότερη παράδοση,
µείωση του κόστους µεταφοράς και ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού
αντίκτυπου από τη µεταφορά.
«Το συγκεκριµένο έργο θεωρείται έργο ορόσηµο για την εταιρία, καθώς
σηµατοδοτεί τη συνεχιζόµενη επέκτασή µας σε µία από τις ταχύτερα
αναπτυσσόµενες ηλιακές αγορές», δήλωσε ο κ. Claude Escala, διευθυντής της
Tenesol για την Ευρώπη. «Εδώ και 27 χρόνια τροφοδοτούµε την υφήλιο µε
ετοιµοπαράδοτα φωτοβολταϊκά συστήµατα. Με σύµµαχο την εµπειρία και τη
γνώση µας, παρέχουµε αποδοτικά και αξιόπιστα συστήµατα που καλύπτουν
απόλυτα τις απαιτήσεις των πελατών. Καθώς προστίθενται νέα µέλη στην
οµάδα µας στην Ιταλία, εύχοµαι η θετική αυτή εξέλιξη να οδηγήσει στην
κατασκευή του επόµενου φωτοβολταϊκού συστήµατος στη χώρα».
Η Tenesol έχει παρουσία στην Ιταλία ήδη από το 1983 µέσω του παγκόσµιου
δικτύου διανοµής της. Το 2009 η εταιρία σύστησε θυγατρική στο Μιλάνο.
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AID ENNGINEARING
∆√ ¶ƒø∆√ ¶ƒ∞™π¡√ ™Ã√§∂π√ ™∆∏¡ ∞£∏¡∞
“∂∫¶∞π¢∂À∆∏ƒπ∞ ∫∞ƒ°∞∫√À”

Ένα όραµα που σιγά-σιγά παίρνει σάρκα και οστά, κλήθηκε να υλοποιήσει µια
οµάδα εξειδικευµένων επιστηµόνων στο χώρο των ΑΠΕ µε γνώµονα το µαθητή
και τη διαβίωση του σε καθαρό και φιλικό περιβάλλον. Το περιβάλλον που
ζούµε είναι αρκετά επιβαρηµένο από τη µόλυνση που προκαλείται από
αµέτρητους εξωτερικούς παράγοντες, γεγονός που καθιστά πλέον
επιβεβληµένη την ανάγκη αφοµοίωσης στη συνείδηση του κάθε ανθρώπου
και πόσο µάλλον του κάθε παιδιού, το ότι πρέπει ο καθένας µας να συµβάλλει
στο να µπει ένα τέλος σ’ αυτό το έγκληµα που συντελείται κατά της φύσης.
Έτσι λοιπόν, από το Μάιο του 2011, ξεκίνησε η µελέτη και ο σχεδιασµός
ποικίλων συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ιδιωτικό σχολείο µε
επωνυµία «Εκπαιδευτήρια Καργάκου» στη Σταµάτα Αττικής. Συγκεκριµένα
µελετήθηκε το ενδεχόµενο εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκου πάρκου στη
στέγη του κτιρίου, αλλά και συστήµατος µε ανεµογεννήτριες. Επιπλέον, οι
απαιτήσεις θέρµανσης και ψύξης του κτιρίου πρόκειται να καλυφθούν από
γεωθερµικό σύστηµα κλιµατισµού ανοικτού τύπου. Οι απαραίτητες εργασίες
για τα συστήµατα αυτά ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2011, και εκτιµάται πως το
έργο θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του έτους.
Τα ενεργειακά συστήµατα που πρόκειται να εφαρµοστούν στο σχολείο,
πρόκειται να επιτύχουν κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου σε
πολύ υψηλά επίπεδα της τάξεως του 90% της συνολικής κατανάλωσης
ενέργειας, και κατά συνέπεια θα επιτευχθεί θεαµατική εξοικονόµηση
ενέργειας και χρηµάτων. Επίσης τα εν λόγω συστήµατα εξοικονόµησης
ενέργειας αποσκοπούν και στη σηµαντική µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων
οι οποίοι θα προέκυπταν από τη χρήση των συµβατικών συστηµάτων
ενέργειας.
Η εγκατάσταση του γεωθερµικού συστήµατος κλιµατισµού προς τη θέρµανση
– ψύξη των χώρων του κτιρίου, αλλά και προς την παραγωγή του ζεστού νερού
χρήσης που απαιτείται στο κτίριο, θα οδηγήσει κατ’ αρχήν στην κατάργηση
του πετρελαίου. Επιπλέον κατά τη λειτουργία του όλο το χρόνο, θα
επιτυγχάνεται εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων περί το 55% κατά τη
λειτουργία θέρµανσης του συστήµατος και περί το 45% κατά τη λειτουργία
ψύξης, έναντι στα αντίστοιχα συµβατικά συστήµατα. Αυτό θα προκύψει λόγω
του σταθερά υψηλού βαθµού απόδοσης του, αλλά και λόγω της χαµηλής τιµής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έναντι στο πετρέλαιο. Προφανώς µετά τη
λειτουργία του φωτοβολταϊκου πάρκου και των ανεµογεννητριών, το κόστος
λειτουργίας του γεωθερµικού συστήµατος πρακτικά θα µηδενιστεί.
Η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου σε ηλεκτρικό ρεύµα
πρόκειται να γίνει από φωτοσωλήνες και φωτοβολταϊκό φωτισµό, και θα
παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 100 kW,
καθώς και από σύστηµα ανεµογεννητριών ισχύος 20 kW, όπου θα πωλείται
στο δίκτυο. Έτσι θα καλύπτονται τα έξοδα των απαιτήσεων του κτιρίου σε
ηλεκτρική ενέργεια σε ποσοστό περίπου 90%.

14
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Σχετικά µε την αναβάθµιση του κελύφους του κτιρίου καθώς και των
υπολοίπων λειτουργιών του, κατ’ αρχήν επιλέχθηκαν ειδικά
θερµοανακλαστικά χρώµατα φιλικά προς το περιβάλλον στους εξωτερικούς
αλλά και εσωτερικούς τοίχους του συγκροτήµατος, τα οποία θα µειώσουν τα
φορτία θέρµανσης – ψύξης των χώρων. Επιπλέον, θα τοποθετηθούν κάδοι
ανακύκλωσης χάρτου, θα ενεργοποιηθεί σύστηµα βιολογικού καθαρισµού, θα
κατασκευαστεί δεξαµενή οµβρίων υδάτων για το πότισµα του πρασίνου
περιβάλλοντος χώρου και θα γίνει και δενδροφύτευση.
Το σχολείο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει ως πρότυπο στην Αττική και θα
είναι το πρώτο πράσινο σχολείο που θα καλύπτει σχεδόν εξ’ ολοκλήρου τις
ενεργειακές απαιτήσεις του µέσω ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε τη συµβολή στο εγχείρηµα αυτό ανθρώπων
που εργάζονται για την επίτευξη του έργου.
Στον κατασκευαστικό τοµέα ως επικεφαλής του έργου ο Πολιτικός Μηχανικός
Πουρλιώτης Κων/νος.
Ο µελετητής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Παιδακάκης Απόστολος.
Ο Χηµικός Μηχανικός και µελετητής ενεργειακών και γεωθερµικών
συστηµάτων Ψαρράς Νικόλαος.
Στον τεχνικό τοµέα οι υπεύθυνοι Τζανής Εµµανουήλ και Χατζιαβάζης
Γεώργιος.
Στην τοποθέτηση και κατασκευή φωτοβολταϊκών στηλών Γαβαλάς Ευάγγελος.
∆ιευθυντής και Συντονιστής έργου Μεσσάρης Θεόφιλος.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες
Ιωάννα Τόµελιτς
Μελετητής συστηµάτων
Eξοικονόµησης Eνέργειας
της Aid Engineering
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AML
∂§∂°Ã√™ ∫∞π ¶π™∆√¶√π∏™∏ º/µ ∂°∫∞∆∞™∆∞™∂ø¡
¢π∞¶π™∆∂À™∏ ∂ƒ°∞™∆∏ƒπ√À ∆∂Ã¡π∫∏™
ª∏Ã∞¡π∫∏™ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√À ¶∞∆ƒø¡

Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων (AML/UoP), του Τµήµατος
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών,
είναι ∆ιαπιστευµένος Φορέας Ελέγχου (EN ISO/IEC 17020) και ∆ιαπιστευµένο
Εργαστήριο ∆οκιµών (EN ISO/IEC 17025) από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
Α.Ε. (ΕΣΥ∆ - Ελληνικός φορέας διαπίστευσης).
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για παροχή υπηρεσιών αναφοράς στον τοµέα
των ΑΠΕ, όπου παρατηρείται πολύ µεγάλη δραστηριότητα το τελευταίο
διάστηµα και εκτιµάται ότι θα υπάρξει συνέχιση της ανάπτυξης του κλάδου
και κλιµάκωση της επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, αναπτύχθηκε
και προστέθηκε στο πεδίο των δραστηριοτήτων ως Φορέα Ελέγχου,
ολοκληρωµένη υπηρεσία Ελέγχου και Πιστοποίησης Φωτοβολταϊκών
∆ιασυνδεδεµένων στο Ηλεκτρικό ∆ίκτυο Εγκαταστάσεων κατά ΕΝ 62446.
Για την εξασφάλιση της αντικειµενικότητας των ελέγχων και της πιστοποίησης
και την επίτευξη του από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκαίου-αποδεκτού
επιπέδου ασφάλειας και ποιότητας των ΦΒ εγκαταστάσεων, όλες οι
συνιστώσες της υπηρεσίας πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ 62446 και των τυποποιητικών παραποµπών αυτού HD 60364.

περισσότερες πληροφορίες

Καλαϊτζόγλου Ιάκωβος
Μηχ. & Αερ. Μηχανικός
Εργ.Τεχνικής Μηχανικής &
Ταλαντώσεων
Παν. Πατρών

16
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Ο τίτλος του ΕΝ 62446 είναι:
«Ελάχιστες απαιτήσεις για έγγραφα τεκµηρίωσης, δοκιµές για τη θέση σε
λειτουργία και επιθεώρηση ΦωτοΒολταϊκών συστηµάτων συνδεδεµένων στο
ηλεκτρικό δίκτυο».
Το AML/UoP αποσκοπώντας να δώσει ισχύ και αναγνώριση στα Πιστοποιητικά
που εκδίδει έχει ήδη ∆ιαπιστευθεί από το ΕΣΥ∆ για την πιστοποίηση ΦΒ
εγκαταστάσεων (αριθµός πιστοποιητικού 310), τεκµηριώνοντας τόσο την
ανεξαρτησία και αµεροληψία του, όσο και την τεχνική και συστηµική του
επάρκεια.
Είναι δε την παρούσα στιγµή (Αύγουστος 2011) ο πρώτος και ο µόνος
διαπιστευµένος για το σκοπό αυτό φορέας ελέγχου, τόσο στην Ελλάδα όσο
και σε ολόκληρη την Ευρώπη, δρώντας έτσι και εκπαιδευτικά προς τους
υπόλοιπους φορείς ελέγχου και ανεβάζοντας τον πήχη της ποιότητας στην
Ελλάδα αλλά και Πανευρωπαϊκά.
Η υπηρεσία θα βοηθήσει τόσο τον επενδυτή και τα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα όσο και τον επαγγελµατία εγκαταστάτη.
Σε κάθε περίπτωση θα αποτελέσει ασπίδα ασφάλειας για το κοινωνικό
σύνολο.
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EMSC
§∏•∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞™
EMSC & ∂ƒ°√¡ ∂¡∂ƒ°∂π∞ °π∞ ∆∏ ¢π∞£∂™∏ ∆√À
™À™∆∏ª∞∆√™ ∂•√π∫√¡√ª∏™∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™
POWERSTAR® ™∆∏¡ ∂§§∏¡π∫∏ ∞°√ƒ∞

Η εταιρία EMSc, κατασκευάστρια των συστηµάτων εξοικονόµησης ηλεκτρικής
ενέργειας PowerStar® ενηµερώνει την ελληνική αγορά, τους εκλεκτούς
πελάτες της, καθώς και οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο, ότι η συνεργασία
µεταξύ EMSc Ltd και της εταιρίας Έργον-Ενέργεια µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,
έχει τερµατιστεί από τις 19 Μαΐου 2011. Πλέον, η εταιρία Έργον-Ενέργεια δεν
αντιπροσωπεύει τα προϊόντα της EMSc στην Ελλάδα.
Η EMSc δραστηριοποιείται στο χώρο της εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας
και στα 12 χρόνια λειτουργίας της, έχει σχεδιάσει και εγκαταστήσει επιτυχώς
περισσότερα από 3,500 συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας τύπου
PowerStar® στον ευρωπαϊκό χώρο.
περισσότερες πληροφορίες

Κυριάκο Μιχαήλ
Business Development Manager
(Ελλάδα, Κύπρος, Μέση Ανατολή)

Τα στελέχη της διαθέτουν µακροχρόνια εµπειρία στο σχεδιασµό και
κατασκευή τέτοιων συστηµάτων. Έχει βραβευτεί µε το «DTI SMART AWARD for
Innovation» το 1999 και 2001 και µε το «CARE4AIR AWARD» το 2006.
Αυτή τη στιγµή η εταιρία διαθέτει τέσσερα γραφεία στην Αγγλία (Ρότερνταµ,
Μπέρµιγχαµ, Λονδίνο και Εδιµβούργο) και ένα στην Κύπρο (Λευκωσία) και
συνεργάτες αντιπροσώπους στην Ν. Αφρική, Αυστραλία και Μάλτα.

ENGAIA A.E.
STRONGEST COMPANIES IN GREECE

Η ENGAIA A.E. , συνεχίζοντας την επιτυχηµένη της πορεία στο χώρο των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της,
εντάχθηκε στην κοινότητα «STRONGEST COMPANIES IN GREECE» µε βάση το
ICAP Rating Score. H διάκριση αυτή διευκολύνει σηµαντικά τις συναλλαγές της
εταιρίας, εντός κι εκτός Ελλάδας, δεδοµένου ότι την κατατάσσει στην οµάδα
µε πολύ χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο.
Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται
στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθµισης (rating scores) της ICAP
group. H ICAP group αναγνωρίζεται από την τράπεζα της Ελλάδας ως
Εξωτερικός Οργανισµός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων.
∆υνατότητα ένταξης στην κοινότητα « Strongest Companies in Greece » έχει
µόνο µία στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Ο Αλέξανδρος Γιάννης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ENGAIA A.E., δήλωσε
σχετικά «Η ENGAIA A.E. αποδεικνύει έµπρακτα γιατί θεωρείται µία από τις
ισχυρότερες εταιρίες στο χώρο των Α.Π.Ε. και ενισχύει την εµπιστοσύνη που
εµπνέει στους πελάτες και προµηθευτές της, µε την ένταξή της στις
Strongest Companies in Greece ».
18
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HELIOSRES
√§√∫§∏ƒø™∂ ∆∏¡ ∂°∫∞∆∞™∆∞™∏ ∆√À
76√À √π∫π∞∫√À ºø∆√µ√§∆∞´∫√À
™À™∆∏ª∞∆√™

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και του 76ου οικιακού φωτοβολταϊκού
συστήµατος, η HELIOSRES δεν αποτελεί τυχαία έναν από τους µεγαλύτερους
εγκαταστάτες Φ/Β συστηµάτων στη χώρα µας.
H HELIOSRES, συνεχίζοντας την πολύ επιτυχηµένη πορεία της στην αγορά των
Φ/Β συστηµάτων, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του 76ου
οικιακού Φ/Β συστήµατος σε στέγη κτιρίου ιδιώτη, στο Μαρούσι Αττικής.
Ο σχεδιασµός, η προµήθεια και η εγκατάσταση των συστηµάτων αυτών,
συνολικής ισχύος 570 kWp, υλοποιήθηκαν εξ΄ολοκλήρου από το
εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικού της HELIOSRES. Τα συγκεκριµένα Φ/Β
συστήµατα αναµένεται να παράγουν σε ετήσια βάση περίπου 855.000 kWh
ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο την εκποµπή
περίπου 727 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.
Είναι γνωστό ότι το «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών
Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες
κτιρίων» δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις, να
επενδύσουν στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά συστήµατα έως 10 kWp. Οι συγκεκριµενες επενδύσεις έχουν
σηµαντικές αποδόσεις επί των επενδεδυµένων κεφαλαίων και ταυτόχρονα
προστατεύουν το περιβάλλον µας.
Η HELIOSRES, πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2000 και στελεχωµένη µε
έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό, προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις
στους πελάτες της, αναλαµβάνοντας τον σχεδιασµό, µελέτη, προµήθεια,
εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη φωτοβολταϊκών συστηµάτων.

περισσότερες πληροφορίες
Β. Φατούρου
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IBC SOLAR A.E.
√§√∫§∏ƒø£∏∫∂ ∆√¡ ª∞´√ º/µ ¶∞ƒ∫∞
99,425KW ™∆√ ¡√ª√ §∞ƒπ™∏™

Γενική άποψη του συστήµατος

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 έργου 99,425kw σε ανοιχτή έκταση του νοµού
Λαρίσης από την εταιρία Shelter Α.Β.Ε.Ε. Το συγκεκριµένο πάρκο θα
χρησιµοποιείται ως πάρκο δοκιµών συµπεριφοράς πλαισίων από την
ιδιοκτήτρια εταιρία Μεταλλεµπορική - Θ.Μακρής Α.Ε.

περισσότερες πληροφορίες
IBC SOLAR ΑΕ
Λίλιαν Παναγιωτοπούλου

20
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Το σύστηµα υλοποιήθηκε µε 4 διαφορετικούς τύπους Φ/Β πλαισίων
προκειµένου να γίνει έλεγχος συµπεριφοράς διαφορετικής τεχνολογίας
πλαισίων στις κλιµατολογικές συνθήκες της Λάρισας. Οι τύποι πλαισίων που
χρησιµοποιήθηκαν στο πάρκο δοκιµών είναι τα IBC MonoSol 190MS
(µονοκρυσταλλικός τύπος πλαισίου), τα IBC PolySol 230TE (πολυκρυσταλλικός
τύπος πλαισίου), τα Kaneka HB100 (υβριδικός τύπος πλαισίου) και τα Sanyo

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2011

∂π¢∏™∂π™
IBC SOLAR A.E.
√§√∫§∏ƒø£∏∫∂ ∆√¡ ª∞´√ º/µ ¶∞ƒ∫∞
99,425KW ™∆√ ¡√ª√ §∞ƒπ™∏™

HIT-215 (υβριδικός τύπος πλαισίου). Οι αντιστροφείς (inverters) που
χρησιµοποιήθηκαν είναι τύπου αλυσίδας (string) της εταιρίας SMA.
Το σύνολο του εξοπλισµού το προµήθευσε 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 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 διανοµέωνσυνεργατών, 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 άνω των 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 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 SHELTER
H SHELTER ABEE ιδρύθηκε το 2001 στη Λάρισα µε κύριο αντικείµενο την κατασκευή
προκατασκευασµένων οικίσκων για στέγαση ηλεκτρονικού και ηλεκτροµηχανολογικού
υλικού. Από το 2005 το αντικείµενο δραστηριοποίησης επεκτάθηκε και στο χώρο των
Φ/Β συστηµάτων (αυτόνοµων και διασυνδεµένων) παρέχοντας ολοκληρωµένες λύσεις.
Η εταιρία διαθέτει πιστοποιηµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO
9001/2008 για τις δραστηριότητές της.
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ECO∂NERGIA A.E.
¡∂∞ ¢∂¢√ª∂¡∞ ™∂ ∂§§∞¢∞,
∫À¶ƒ√ ∫∞π µ∞§∫∞¡π∞

Η EcoEnergia είναι µια από τις πρωτοπόρες εταιρίες στον χώρο της ενέργειας
από το 2006 και µια από τις πρώτες εταιρίες που έβαλαν υψηλά τον πήχη της
ποιότητας κατασκευής και απόδοσης των πάρκων, αποτέλεσµα της 20ετούς
εµπειρίας στα Ηλεκτροµηχανολογικά έργα, αλλά και ιδιαίτερα της
τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει στη συνολική διαχείριση επενδυτικών
σχεδίων στο χώρο των φωτοβολταϊκών.
Σήµερα έχει ξεπεράσει τις 100 εγκαταστάσεις µικρών και µεγάλων
φωτοβολταϊκών σταθµών σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας ξεχωριστές
λύσεις κατασκευής ανάλογα µε την περίπτωση, µε στόχο τη µέγιστη δυνατή
απόδοση επένδυσης των πελατών της.
Η EcoEnergia έχοντας πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από
ένα τόσο σοβαρό πελατολόγιο και προκειµένου να λειτουργούν απρόσκοπα
όλοι οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί χωρίς καθυστέρηση στην αποκατάσταση των
προβληµάτων, προέβη στα παρακάτω:
• Οργάνωσε κεντρικές αποθήκες µε stock µηχανηµάτων και προϊόντων που
έχει τοποθετήσει στα φωτοβολταϊκά πάρκα των πελατών της, για άµεση
αντικατάσταση του εξοπλισµού που θα απαιτηθεί.
• Ίδρυσε θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήµατα σε όλη την Ελλάδα στα
οποία εκπαίδευσε τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, ώστε να υπάρχει
άµεση ανταπόκριση στα προβλήµατα που θα παρουσιάζονται µε τη δυνατόν
µικρότερη απώλεια ενέργειας και εισοδήµατος για τον πελάτη.
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Αυτό καθιστά σήµερα την EcoEnergia τη µοναδική εταιρία στο χώρο της
κατασκευής φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, η οποία διαθέτει
σε όλη την ελληνική επικράτεια θυγατρικές εταιρίες και υποκαταστήµατα µε
άρτια καταρτισµένους συνεργάτες για σωστή συντήρηση και άµεση επίλυση
των προβληµάτων τα οποία συγκεκριµένα είναι:
ECOENERGIA ΚΡΗΤΗΣ:
Υπεύθυνος Marketing: Μαλαγαρδής Γιώργος
ECOENERGIA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:
Υπεύθυνος Marketing: Κουράφας Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ECOENERGIA ΙΟΝΙΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ:
Υπεύθυνος Marketing: Ραζής ∆ιονύσης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ:
Υπεύθυνος Marketing: ∆ελλής Νίκος, Μηχανολόγος Μηχανικός
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ:
Υπεύθυνος Marketing: Αντωνιάδης Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ:
Υπεύθυνος Marketing: Χοτζούδης Νίκος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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ECO∂NERGIA A.E.
¡∂∞ ¢∂¢√ª∂¡∞ ™∂ ∂§§∞¢∞,
∫À¶ƒ√ ∫∞π µ∞§∫∞¡π∞

∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ ΤΗΣ ECOENERGIA ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
Η EcoEnergia µετά την οργάνωσή της στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο και µε τη
δυναµική που την χαρακτηρίζει, επέκτεινε τις δραστηριότητές της και εκτός
των Ελληνικών συνόρων και έτσι από τον Ιούνιο του 2011 οργανώθηκε και
λειτουργεί στην ανερχόµενη ενεργειακή αγορά της Ρουµανίας και της
Κύπρου, χώρες στις οποίες υπάρχουν έργα προς εκτέλεση µέσα στο επόµενο
12µηνο, ισχύος περισσότερο από 8MW.
ECOENERGIA ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ:
Υπεύθυνος Marketing: Σπατούλας Γρηγόρης, Μηχανολόγος Μηχανικός
ECOENERGIA ΚΥΠΡΟΥ:
Υπεύθυνος Marketing: Βασιλείου Βασίλης
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ENERGY-PHOTOVOLTAIC 2011
Για τη σωστή ενηµέρωση και την καλή επικοινωνία µε τους υποψήφιους αλλά
και ενεργούς πελάτες της, η EcoEnergia συµµετέχει και φέτος όπως και όλες
τις προηγούµενες χρονιές στην έκθεση ενέργειας «ENERGY-PHOTOVOLTAIC
2011». Η έκθεση θα διεξαχθεί στο Metropolitan Expo στο ∆ιεθνή Αερολιµένα
Αθηνών “Ελ. Βενιζέλος” από 29 Σεπτεµβρίου έως 2 Οκτωβρίου.
Σας προσκαλούµε στο περίπτερο 4Α50 για να ανταλλάξουµε απόψεις και να
ενηµερωθείτε για τα θέµατα που αφορούν το χώρο των φωτοβολταϊκών και
της ενέργειας γενικότερα.
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SCHÜCO HELLAS
¶ƒø∆√¶√ƒπ∞∫√ ∂ƒ°√ ∂°∫∞∆∞™∆∞™∂π™ º/µ ∂¶π ™∆∂°∏™ ª∂
™À™∆∏ª∞ EAST - WEST BL 01

Ενα από τα πρωτα έργα που υλοποίηθηκαν στην Ελλάδα µε το σύστηµα
στήριξης East - West, µε 80 πλαίσια Schüco MPE 125 BL 01, τεχνολογίας
λεπτού υµενίου, micromorph.
Το σύστηµα αυτό είναι εξαιρετικά γρήγορο στην τοποθέτηση και για τη
σταθεροποίησή του δεν απαιτούνται αντίβαρα ή τρύπηµα της στέγης αφού τα
πλαίσια σχηµατίζουν αυτοφερόµενες στατικές µονάδες σε σχήµα σκεπής που
µε κατάλληλη διάταξη δεν χρειάζονται πρόσθετη υποδοµή.
Με το σύστηµα αυτό, που εγκατέστησε ο πιστοποιηµένος συνεργάτης της
Schüco ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΤΖΑΚΟΣ Β. ειναι δυνατό να καλυφθεί ως και το
90% της επιφάνειας της στέγης, διατηρώντας παράλληλα πλήρη
προσβασιµότητα.
Το σύστηµα στήριξης φ/β Schüco East – West BL 01 είναι ιδανικό για την
Ελλάδα επιτρέποντας στα φ/β πλαίσια την µέγιστη αποδοτικότητα στη
διάχυτη ακτινοβολία και στις πολύ υψηλές θερµοκρασίες.
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Η εταιρία µας εχει σχεδιάσει 7 ολοκληρωµένες προτάσεις που είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες
του κάθε καταναλωτή στο έπακρο. Με αυτό τον τρόπο καλύπτουµε πλήρως και το πιο απαιτητικό προφίλ
καταναλωτή. Ειδικότερα παρέχονται εξειδικευµένες λύσεις για:

Μικρές επιφάνειες µε βέλτιστη ενεργειακή
απόδοση (50m2 αρκούν για µια εγκατάσταση 10kw)
µε την χρήση υβριδικών φωτοβολταϊκών πλαισίων
του οίκου SANYO συνδυασµένα µε τον κορυφαίο
αντιστροφέα του οίκου solarmax.

Τιµή εκ διαµέτρου αντίθετη της ποιότητας.
Η πλέον οικονοµική και ποιοτική λύση ενός
καταξιωµένου κατασκευαστή φωτοβολταϊκών
πλαισίων στην Κίνα της YANGDEN SOLAR.

Για τους λάτρεις της επώνυµης γερµανικής
ποιότητας και αξιοπιστίας.
Κορυφαία στάνταρ κατασκευής υψηλές αποδόσεις µε
τη χρήση του εµπορικού σήµατος της BOSCH SOLAR
ENERGY και το πάντρεµα αυτής µε τον γερµανικό
αντιστροφέα SMA.

Όταν η πολυτέλεια συµβαδίζει µε την οικονοµία.
Η γερµανική εταιρία LUXOR SOLAR εγγυάται το
βέλτιστο αποτέλεσµα στην οικονοµικότερη µορφή
του.

Μεγάλες επιφάνειες για µεγάλες αποδόσεις.
Εκµεταλλευόµενοι τον χώρο και µε την χρήση
φωτοβολταϊκών πλαισίων τεχνολογίας λεπτού
υµενίου (thin film) του καταξιωµένου οίκου SHARP
κορυφώνουµε την απόδοση η οποία συνεργαζόµενη
πλήρως µε τον ολλανδικό αντιστροφέα MASTERVOLT
πετυχαίνει έως και +10 % περισσότερη απόδοση.

Επενδύστε στις µεγαλύτερες εγγυήσεις της αγοράς.
Η γερµανική εταιρία MAGE SOLAR προσφέρει τις
µεγαλύτερες εγγυήσεις τις αγοράς έως και 30 έτη.
Συνδυαζόµενη µε τον ολλανδικό αντιστροφέα της
MASTERVOLT που στο συγκεκριµένο πακέτο
παρέχεται µε 10 έτη εγγύηση, διασφαλίζουν και τους
πιο απαιτητικούς καταναλωτές.

έχουµε τις προτάσεις
για οικονοµική ενέργεια

profilgroup 92011

Μόνωση καινοτοµία, αισθητικό αποτέλεσµα κορυφαία
απόδοση.
Η καινοτόµος τεχνολογία και σχεδιασµός του
φωτοβολταϊκού πλαισίου του οίκου SOLYNDRA
διασφαλίζει όλα τα παραπάνω επιτυχάνοντας
ενεργειακή απόδοση 10kw σε δώµατα µόλις σε 120m2.

Κ. Καραµανλή 171 | Τ.Κ. 542 49 | Θεσσαλονίκη | Τηλ.: 2314 319.395 | Fax: 2314 314.214
www.ag-energy.gr | e-mail: info@ag-energy.gr

∂π¢∏™∂π™

POSITIVE ENERGY
∂¶∂¡¢À∂π ™∆ƒ∞∆∏°π∫∞ ™∆∏ BUILT-IT

Ο Όµιλος εταιριών της Positive Energy που δραστηριοποιείται στο χώρο των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων σε όλη την
Ελλάδα και στον κλάδο της τεχνολογίας µε µακρόχρονη και εξειδικευµένη
εµπειρία στην παροχή ολοκληρωµένων επιχειρησιακών λύσεων
πληροφορικής, στα πλαίσια της αναπτυξιακής του στρατηγικής, εντάσσει στο
δυναµικό του την εταιρία Build-IT, που αναπτύσσει και παρέχει καινοτόµες
τεχνολογικές λύσεις στο χώρο της Ευφυούς ∆ιαχείρισης Παραγωγής και
Αποθήκευσης Ενέργειας.

Αξιοποιώντας την εµπειρία που διαθέτει µέσα από την υλοποίηση µεγάλων
φωτοβολταϊκών έργων σε όλη την Ελλάδα και την ισχυρή τεχνογνωσία που
έχει αναπτύξει στην 20ετή επιχειρηµατική του πορεία µέσα από το σχεδιασµό
και την ανάπτυξη καινοτόµων λύσεων πληροφορικής, ο όµιλος εταιριών της
Positive Energy, διευρύνει δυναµικά το φάσµα των δραστηριοτήτων του και σε
συνεργασία µε µία ελληνική καινοτοµική εταιρία του χώρου των Πράσινων
Τεχνολογιών, θέτει νέους υψηλούς στόχους για περαιτέρω δυναµική
ανάπτυξη στην ελληνική και τη διεθνή αγορά. Η Build-IΤ έχει διαγράψει µέχρι
σήµερα µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη πορεία στο χώρο της Ενεργειακής
Πληροφορικής (Energy ICT) αναπτύσσοντας και προωθώντας λύσεις για
ορθολογική διαχείριση ενέργειας σε κτίρια του τριτογενούς τοµέα και στη
βιοµηχανία. Σε µία ιδιαίτερα δύσκολη οικονοµική συγκυρία, που απαιτεί
ολοκληρωµένες λύσεις µε καινοτόµες εφαρµογές που µεγιστοποιούν την
απόδοση των επενδύσεων και δηµιουργούν υψηλή προστιθέµενη αξία, η
ένταξή της στον όµιλο της Positive Energy, δηµιουργεί µία σηµαντική
συνέργεια µε στόχο τη δυναµική διείσδυση του οµίλου στην ταχύτατα
αναπτυσσόµενη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης
Ανατολής.

Για περισσότερες πληροφορίες
Ελίνα Μανιάτη - Κωνσταντίνου
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Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Positive Energy, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος δήλωσε
σχετικά: “Η παγκόσµια ενεργειακή αναδιάρθρωση δηµιουργεί νέες
απαιτήσεις και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε εθνικό αλλά και σε διεθνές
επίπεδο. Είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που ανακοινώνουµε αυτή τη συνεργασία
που συνεπάγεται τη δυναµική διεύρυνση του φάσµατος των δραστηριοτήτων
µας, διατηρώντας την ίδια περιβαλλοντική φιλοσοφία ανάπτυξης. Στόχος µας
παραµένει η υλοποίηση ενός φιλόδοξου επιχειρηµατικού πλάνου στο χώρο
της ¨Εξυπνης” και “Καθαρής” ενέργειας, µέσα από την ανάπτυξη στρατηγικών
συνεργασιών και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εµπειρίας και της
υγιούς χρηµατοοικονοµικής βάσης που διαθέτουµε. Στα άµεσα σχέδιά µας
περιλαµβάνεται η δυναµική επέκταση των ολοκληρωµένων λύσεων που
προσφέρουµε και σε ξένες αγορές, µέσα από τις θυγατρικές που έχουµε
ιδρύσει και λειτουργούµε”.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2011
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O ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Build-IT, κ. Μενέλαος Ιωαννίδης δήλωσε σχετικά:
“Χαιρόµαστε ιδιαίτερα για την είσοδο µας στον Όµιλο της Positive Energy.
Η συνεργασία αυτή θα µας επιτρέψει να επεκταθούµε άµεσα σε νέες αγορές
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αντιµετωπίζοντας µε νέα δυναµική τις
προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δηµιουργούνται γύρω µας µέσα από ένα
ισχυρό όµιλο µε εξειδικευµένη τεχνογνωσία στα θέµατα των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και διάθεση να πρωτοστατήσει στον νέο αναδιαµορφούµενο
παγκόσµιο ενεργειακό χάρτη.”
Όµιλος εταιριών Positive Energy:
Η POSITIVE ENERGY παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις στη σχεδίαση, προµήθεια,
κατασκευή και after sale υποστήριξη ολοκληρωµένων φωτοβολταϊκών
συστηµάτων, οποιασδήποτε εφαρµογής και οποιουδήποτε µεγέθους, στην
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αποτελεί µέλος οµίλου µε ισχυρή
παρουσία και εκτενή δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στον τοµέα
της τεχνολογίας καθώς και στην ανάπτυξη ακινήτων µέσω της διαχείρισης και
ανάπτυξης πολυάριθµων και πολυσύνθετων σχετικών έργων. Προσφέρει
ολοκληρωµένες λύσεις για τη δηµιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων που
περιλαµβάνουν την επιλογή της ιδανικής τοποθεσίας, το σχεδιασµό, την
κατασκευή, τη διαχείριση-συντήρηση και την ασφάλεια του κάθε έργου που
υλοποιείται. Στο εύρος των δραστηριοτήτων της περιλαµβάνεται η κατασκευή
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων «µε το κλειδί στο χέρι» µεσαίου έως µεγάλου
µεγέθους, επί αγροτεµαχίων, επί βιοµηχανικών στεγών καθώς και
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστηµάτων έως 10kWp, στα πλαίσια του
Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων, για τους
οικιακούς καταναλωτές και τις µικρές επιχειρήσεις.
Σχετικά µε την Build-IT
H Build-IT είναι µια καινοτοµική εταιρία που ιδρύθηκε το 2007 και δαπάνησε 3
χρόνια έρευνας και ανάπτυξης λύσεων στο χώρο του «∆ιαδικτύου των
αντικειµένων» (Internet of Things) πρίν βγεί στην αγορά. ∆ραστηριοποιείται
εµπορικά από τις αρχές του 2010 στην Ελλάδα και την Κύπρο και ήδη έχει
παρουσιάσει πρωτοποριακές λύσεις σε κτιριακούς αυτοµατισµούς νέας γενιάς
και συστήµατα παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας. ∆ιαθέτει ήδη ένα
σηµαντικό πελατολόγιο που αποτελείται από τράπεζες, νοσοκοµεία, κτίρια
γραφείων και βιοµηχανίες.
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SOLARWAVE
∂¡∞ ª√¡∞¢π∫√ ™∫∞º√™ ∫∞∆∞ª∞ƒ∞¡

Ένα µοναδικό σκάφος καταµαράν – το SOLARWAVE – που κινείται
αποκλειστικά µε την ενέργεια του ήλιου και του αέρα βρίσκεται από τον
Οκτώβριο του 2010 στην Ελλάδα. Τον Οκτώβριο έφτασε στην Μυτιλήνη, αφού
ξεκίνησε τον περασµένο Ιούνιο από την Αυστρία µέσω ∆ούναβη, Εύξεινου
Πόντου και Ελλησπόντου. Από την Μυτιλήνη συνέχισε στην Χίο, όπου πέρασε
τον χειµώνα, οπότε ξεκίνησε τον Μάιο για µία τετράµηνη περιοδεία στα
Ελληνικά νησιά και κυρίως τα Ιόνια.

περισσότερες πληροφορίες
Παπαδόπουλος Ξενοφών
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Το σχέδιο των Αυστριακού εµπνευστή του Solarwave project, του Μichael
Koehler και της συντρόφου του Heike είναι να κάνουν τον γύρο του κόσµου, να
ενηµερώσουν για εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και να
επιδείξουν ένα οικολογικό σκάφος πραγµατικά αυτάρκες. Με 10 kilowatt
φωτοβολταϊκά πανέλα και µία µικρή ανεµογεννήτρια το σκάφος µπορεί να
καλύψει όλες του τις ανάγκες και να ταξιδεύει την ηµέρα µε ταχύτητες 5-6
κόµβων χωρίς περιορισµό, κινούµενο µε ηλεκτρικούς αθόρυβους κινητήρες.
Μπορεί να φτάσει και τους 8-9 κόµβους, καλύπτοντας όµως µικρότερες
αποστάσεις, χωρίς καµία εκποµπή ρύπων. Ένα σύστηµα αφαλάτωσης που
βασίζεται σε απλή τεχνολογία παρέχει το πόσιµο νερό, χρησιµοποιώντας την
ηλιακή ενέργεια. Καθηµερινά χρειάζονται στο σκάφος περίπου 400 λίτρα
νερό για όλες τις ανάγκες, η συσκευή όµως µπορεί να παράγει µέχρι 1000
λίτρα.
Από τη Χίο, ακολουθώντας την διαδροµή Μύκονο, Τήνο, Σύρο, Kύθνο, έφτασε
στην Αθήνα αρχές Ιουνίου όπου φιλοξενήθηκε 4 ηµέρες από την HELMEPA και
την Μαρίνα του Φλοίσβου, όπου δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφθούν και να
γνωρίσουν το σκάφος κάποια σχολεία και ΜΜΕ. Από τα τέλη Ιουνίου το
SOLARWAVE ξεκίνησε εβδοµαδιαίες κρουαζιέρες στο Ιόνιο µε αφετηρία την
Πρέβεζα, δίνοντας την ευκαιρία σε περιορισµένο αριθµό επιβατών – αφού
µπορεί να φιλοξενήσει µέχρι 8 άτοµα σε 4 διπλές καµπίνες – να ζήσουν την
µοναδική εµπειρία οικολογικής κρουαζιέρας σε Λευκάδα, Μεγανήσι,
Κεφαλονιά, Ιθάκη, Παξούς, Κέρκυρα, Πάργα. Το πρόγραµµα στο Ιόνιο θα
συνεχιστεί µέχρι τα µέσα Σεπτεµβρίου.
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Μέχρι τώρα έχουν διανύσει πάνω από 7000 χλµ. χωρίς να έχουν
χρησιµοποιήσει καθόλου την εφεδρική µηχανή ντήζελ.
Ένα συµβατικό σκάφος θα είχε καταναλώσει πάνω από 10.000 λίτρα
καυσίµου.
Το αρχικό πρόγραµµα ήταν να φύγει το SOLARWAVE τον Σεπτέµβριο για Ιταλία
και να συνεχίσει προς Γιβραλτάρ, όµως µετά από το διάστηµα παραµονής στην
Ελλάδα και ιδιαίτερα στο Ιόνιο σκέφτονται να παραµείνουν στην Ελλάδα τον
χειµώνα και να επαναλάβουν το πρόγραµµα και το 2012. Όπως λένε ο Μichael
και η Heike θα έλεγαν µέχρι πρόσφατα ότι οι πιο ωραίες παραλίες στον κόσµο
είναι στην Καραϊβική, την οποία την ξέρουν καλά από τα ιστιοπλοϊκά τους
ταξίδια. Τώρα λένε ότι δεν έχουν συναντήσει παραλία µε το γαλάζιο που
έχουν οι Εγκρεµνοί στη Λευκάδα.
Η οµάδα του Solarwave έχει συστήσει Μη Κυβερνητική Οργάνωση µε έδρα την
Αυστρία µε βασικό σκοπό την διάδοση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
αναζητούν και άλλους µε ανάλογα ενδιαφέροντα, καθώς και υποστηρικτές και
χορηγούς για τη προσπάθειά τους.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SOLARWAVE 46
Τύπος καταµαράν
Μήκος 13,90 µ
Πλάτος 7,50 µ
Βύθισµα 0,80 µ
Βάρος µπαταριών 1,9 τόνοι
Βάρους σκάφους περίπου 10 τόννοι
Φωτοβολταϊκά 8 kW Kioto, 2,3 kW Day4Systems
Ανεµογεννήτρια Superwind 350 W
Ηµερήσια παραγωγή φωτοβολταϊκών µέχρι 50 kWh
Μέγιστη παραγωγή ανεµογεννήτριας 10 kWh
Ηλεκτρικοί κινητήρες Aquawatt 2 X 10 kW, Torqeedo 2 X 4 kW
Κόστος κατασκευής µε σηµερινά δεδοµένα περίπου € 400.000
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KRANNICH SOLAR
™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆√¡ ∂Àƒø¶∞´∫√
√ƒ°∞¡π™ª√ PV CYCLE

H Krannich Solar, γερµανική εταιρία χονδρικής πώλησης φωτοβολταϊκών
συστηµάτων, αποτελεί έναν από τους επίσηµους σταθµούς ανακύκλωσης του
Ευρωπαϊκού οργανισµού PV CYCLE. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα
να παραδίδουν τα µεταχειρισµένα φωτοβολταϊκα πάνελ προς ανακύκλωση
στα υποκαταστήµατα της Krannich Solar στην Ευρώπη, τα οποία ορίζονται ως
σηµεία συλλογής. Η διαδικασία αυτή γίνεται χωρίς καµία επιβάρυνση
κόστους, καθώς το σύστηµα ανακύκλωσης χρηµατοδοτείται πλήρως
από τις εταιρίες-µέλη του Οργανισµού.
Στη συνέχεια ο οργανισµός PV CYCLE είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των
µεταχειρισµένων φωτοβολταϊκών πάνελ από τα σηµεία συλλογής και την
συγκέντρωση αυτών στα κέντρα ανακύκλωσης του οργανισµού, όπου
λαµβάνει χώρα η αποσυναρµολόγηση και η ανακύκλωση των πάνελ.
Ως σηµείο παράδοσης και συλλογής των µεταχειρισµένων φωτοβολταϊκών
πάνελ για την Ελληνική αγορά ορίζεται το Κεντρικό Κατάστηµα της Krannich
Solar, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός PV CYCLE ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2007 µε σκοπό
την δηµιουργία ενός εθελοντικού προγράµµατος συλλογής και ανακύκλωσης
µεταχειρισµένων φωτοβολταϊκών πάνελ. Σήµερα τα µέλη του PV CYCLE
απαρτίζονται από κατασκευαστές και διανοµείς φωτοβολταϊκών πάνελ, ενώ
παράλληλα αντιπροσωπεύουν το 90% της ευρωπαϊκής αγοράς
φωτοβολταϊκών.
Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Γενικού ∆ιευθυντή της Krannich Solar για
την Ελληνική αγορά, Αλέξανδρου Αθανασίου, ο οποίος έσπευσε να τονίσει
ότι: «Θεωρούµε υποχρέωση µας να συµµετέχουµε σε αντίστοιχα
προγράµµατα, µε τα οποία συµβάλλουµε στην προστασία του περιβάλλοντος
και στην εξοικονόµηση πρώτων υλών. Η δράση του οργανισµού PV CYCLE
αποτελεί υλοποίηση του οράµατος της Krannich Solar για ένα πράσινο µέλλον
µε χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον».
Η Krannich Solar ιδρύθηκε το 1995 και η ραγδαία ανάπτυξη της εταιρίας
οδήγησε στην ίδρυση 21 υποκαταστηµάτων σε 10 χώρες. Τα τελευταία δέκα
χρόνια ο κύκλος εργασιών της εταιρίας αυξάνεται συνεχώς και το ανθρώπινο
δυναµικό της Krannich Solar ενισχύθηκε µε την προσθήκη πολλών νέων
στελεχών, µε αποτέλεσµα η εταιρία να απασχολεί σήµερα περισσότερους
από 270 εργαζοµένους.
Η συνολική ισχύς που εγκαταστάθηκε από την Krannich Solar κατά την
διάρκεια του 2010 ανήλθε στα 280MWp, µε αποτέλεσµα η εταιρία να
κατατάσσεται σήµερα στην πρώτη τριάδα των κορυφαίων προµηθευτών
φωτοβολταϊκού εξοπλισµού στην Ευρώπη.
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KACO NEW ENERGY
∞¡∞µ∞£ªπ∑∂π ∆√ ¢À¡∞ªπ∫√ ¶∞ƒ∞°ø°∏™
∫∞∆∞ 4 °π°∞µ∞∆

Με το νέο, κλιµακωτό εργοστάσιο 5, ο κατασκευαστής µετατροπέων για Φ/Β
από το Νέκαρσουλµ αποκτά πλεονεκτήµατα εφοδιασµού και ευελιξία.

Το νέο κλιµακώσιµο
εργοστάσιο 5 της KACO new
energy GmbH προσαρµόζεται
σαν ζώντας οργανισµός στη
µεταβαλλόµενη ζήτηση των
αγορών.

Η KACO new energy επενδύει 30 εκατοµµύρια ευρώ στην έδρα της το
Νέκαρσουλµ και αναβαθµίζει το δυναµικό παραγωγής κατά 4 γιγαβάτ. Η νέα
κλιµακωτή παραγωγή επιτρέπει ευελιξία και ανταπόκριση στις εξελίξεις της
αγοράς. Έτσι ο τρίτος σε µέγεθος κατασκευαστής µετατροπέων αποκτά
πλεονεκτήµατα εφοδιασµού στην διεθνή ανταγωνιστικότητα. Όπως και στις
άλλες εγκαταστάσεις της εταιρίας, η παραγωγή στο εργοστάσιο 5 γίνεται µε
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Έτσι η KACO new energy καταδεικνύει τι µορφή
πρέπει να έχει µια βιώσιµη βιοµηχανική παραγωγή στην εποχή της
ενεργειακής στροφής προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: Άριστη
απόδοση ενέργειας σε συνδυασµό µε ενεργειακά ουδέτερη παραγωγή.
∆ηµιουργήσαµε µια από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής
µετατροπέων µε υπεραυτόµατες διεργασίες και αποθήκευση Just in time (τη
στιγµή που χρειάζεται)“, δηλώνει ο Γενικός ∆ιευθυντής Ralf Hofmann. Μόνο
εννέα µήνες χρειάστηκαν για την κατασκευή του πέµπτου εργοστασίου της
KACO new energy που τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία. Στο εργοστάσιο 5 θα
κατασκευάζονται κυρίως τριφασικοί µετατροπείς της σειράς TL3. Σε ωφέλιµη
επιφάνεια 12.000 τετραγωνικών µέτρων µπορούν να δηµιουργηθούν έως και
400 θέσεις εργασίας. Μέχρι σήµερα, η KACO new energy προσέλαβε ήδη
τριάντα νέους συνεργάτες. Αν η ανάπτυξη εξελιχθεί το ίδιο θετική όπως
σήµερα, πρόκειται να δηµιουργηθούν συνολικά 150 νέες θέσεις εργασίας.
Το "ζωντανό" εργοστάσιο
Χάρη σε καινοτόµες µεθόδους δοκιµών εξασφαλίζουµε την πρωτοπορία µας
στην αγορά όσον αφορά τη βιωσιµότητα των προϊόντων µας" διαβεβαιώνει ο
κύριος Hofmann. Η νέα εγκατάσταση δοκιµών, στην οποία οι µετατροπείς
υποβάλλονται σε δοκιµή διαρκείας, είναι υπεραυτόµατη, όπως και τα
περισσότερα άλλα στάδια παραγωγής του εργοστασίου. Το ίδιο ισχύει και για
την αποθήκη υψηλών ραφιών µε 1.200 θέσεις παλετών και 16.000 θέσεις
δοχείων. Ο σχεδιασµός εφεδρικής επιφάνειας επιτρέπει την επέκταση της
παραγωγής µέσα στις ίδιες εγκαταστάσεις οποτεδήποτε η ζήτηση αυξηθεί
ξαφνικά και απαιτηθούν περισσότεροι µετατροπείς στην αγορά. Για µέγιστη
ευελιξία και προσαρµογή στη µεταβαλλόµενη ζήτηση φροντίζει και η
παράδοση µικρών εξαρτηµάτων τη στιγµή που χρειάζεται (Just in time,
σύστηµα παραγωγής Kanban). Εξασφαλίζει την τροφοδοσία της αγοράς µε
µικρότερο αριθµό αποθηκευµένων προϊόντων και µικρότερη δέσµευση
κεφαλαίων.
Τέλειος συνδυασµός αποδοτικότητας
Στο εργοστάσιο 5, τόσο το κτίριο όσο και τα στάδια παραγωγής σχεδιάστηκαν
µε γνώµονα τη µέγιστη δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας. Με φωτοβολταϊκά,
ανάκτηση θερµότητας από τροφοδότηση µε συνεχές ρεύµα, "έξυπνο"
αυτοµατισµό κτιρίου καθώς και µε εκµετάλλευση της ενέργειας πέδησης στην
αίθουσα εφοδιασµού εξασφαλίζεται µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας απ'
ό,τι προβλέπει ο Κανονισµός περί θερµικής µόνωσης κτιρίων. "Υπολογίζουµε
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πως βρισκόµαστε τουλάχιστον 10 % κάτω από το κατώτερο όριο του EnEV
(Κανονισµός ενεργειακής απόδοσης) 2009", αναφέρει ο Stefan Horlacher,
ιευθυντής Οικονοµικών, Ελέγχου και Εφοδιασµού της KACO new energy. Και
µόνο η φωτοβολταϊκή πρόσοψη του κτιρίου συµβάλλει κατά 13 % στην
αυτόνοµη παραγωγή ρεύµατος της εταιρίας. Με τη σύνδεση σε γειτονική
κεντρική µονάδα παραγωγής θερµότητας µε πριονίδι, το ενεργειακό ισοζύγιο
παραµένει θετικό ακόµη κι αν συνεκτιµηθεί η ενέργεια που εισάγεται απέξω.
Τεχνικές λεπτοµέρειες
Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση κρυσταλλικών στοιχείων πυριτίου 272 κιλοβάτ
στη στέγη και η φωτοβολταϊκή πρόσοψη στοιχείων λεπτού υµενίου CIS 146
κιλοβάτ αυξάνουν τη συνολική εγκατεστηµένη ισχύ της KACO new energy σε
1,15 µεγαβάτ. Η εγκατάσταση στη στέγη λειτουργεί µε 28 µετατροπείς
Powador 9600, ενώ η πρόσοψη λεπτού υµενίου προσφέρει αξιόπιστη
τροφοδοσία ρεύµατος µε οκτώ τριφασικούς µετατροπείς Powador
18.0 TR3, έναν Powador 16.0 TR3 κι έναν Powador 6002. Για να συµβάλλουν
και οι συνεργάτες της εταιρίας προσωπικά στην στροφή προς τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας αλλά και για να έχουν οικονοµικό όφελος από αυτή την
επένδυση, συµµετέχουν ως ιδιοκτήτες σε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 116
κιλοβάτ που βρίσκεται σε λειτουργία. Έτσι και οι συνεργάτες µετατρέπονται
σε µικρούς επιχειρηµατίες στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
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 συγκεντρωτικά πάνελ και συστήµατα ηλεκτρικής
τροφοδοσίας για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

περισσότερες πληροφορίες
KACO new energy GmbH
Andreas Schlumberger Solar
Consulting GmbH
∆ιευθυντής Marketing
Sabine Lübke
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Την απόσυρση χαριστικής διάταξης από το ενεργειακό νοµοσχέδιο ζητά ο
ΣΕΦ.
Μια ρύθµιση της τελευταίας στιγµής στο ενεργειακό νοµοσχέδιο που
συζητιέται στη Βουλή, η οποία όχι απλώς εξισώνει τα ρυπογόνα ορυκτά
καύσιµα µε τις καθαρές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), αλλά επιβαρύνει
αδικαιολόγητα τους καταναλωτές (µέσω του Τέλους ΑΠΕ), απειλεί την
απρόσκοπτη ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα µας, επισηµαίνει ο Σύνδεσµος
Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).
Συγκεκριµένα, στο προς ψήφιση νοµοσχέδιο για τη «Λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και ∆ίκτυα
Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες Ρυθµίσεις» προστέθηκε στο Άρθρο
197 (Λοιπές ∆ιατάξεις) ειδική διάταξη, βάσει της οποίας δικαίωµα
προτεραιότητας κατά την κατανοµή του Φορτίου έχουν όλες οι µονάδες
συµπαραγωγής (ΣHΘYΑ) ανεξαρτήτως εγκατεστηµένης ισχύος.
Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι καταργείται ο από έτους 1999 περιορισµός του
ανώτατου ορίου των 35 MW που έπρεπε να έχουν οι Μονάδες ΣHΘYΑ ώστε η
παραγόµενη ενέργεια τους να απορροφάται κατά προτεραιότητα και να
αµείβεται µε εγγυηµένη τιµή.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µε την τιµολόγηση της παραγόµενης ενέργειας
µιας µονάδας ΣHΘYΑ ισχύος 350 MW µε την εγγυηµένη τιµή –η οποία
κυµαίνεται σήµερα στα επίπεδα των 130€/MWh- η συνολική ετήσια επίπτωση
στο Ειδικό Τέλος ΑΠΕ θα είναι της τάξης των 175 εκατ. €, δηλαδή τριπλάσια
από το συνολικό ποσό µε το οποίο ενισχύθηκαν όλες οι επενδύσεις
φωτοβολταϊκών το 2010!
Επειδή µε τη διάταξη αυτή:
(α) ευνοούνται αποκλειστικά ελάχιστοι επιχειρηµατικοί Όµιλοι που έχουν
επενδύσει σε µεγάλους σταθµούς ΣHΘYΑ,
(β) απολαµβάνουν τα προνόµια των ΑΠΕ τεχνολογίες οι οποίες σε κάθε
περίπτωση δεν αποτελούν ΑΠΕ και βασίζονται στα ορυκτά καύσιµα, και
(γ) επιβαρύνονται –µέσω του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ- οι τελικοί καταναλωτές µε
δισεκατοµµύρια ευρώ για την πριµοδότηση µονάδων ορυκτών καυσίµων
την ερχόµενη 20ετία, µεγεθύνοντας παράλληλα το έλλειµµα του Ταµείου
ΑΠΕ στον ∆ΕΣΜΗΕ.
περισσότερες πληροφορίες
Σωτήρης Καπέλλος
Ίρις Γεννηµατά
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Η Έργον - Ενέργεια, πρωτοπόρος εταιρία στον ενεργειακό κλάδο και την παροχή
εγγυηµένων λύσεων για εξοικονόµηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας,
σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ολοκλήρωσε
την κατασκευή φωτοβολταϊκών προγραµµάτων οικιακών στεγών στη ∆υτική
Μακεδονία κατασκευάζοντας στο σύνολο 18 στεγών των 10 κιλοβάτ.
Οι εγκαταστάσεις αναµένεται να παράγουν σε ετήσια βάση τουλάχιστον 133.000
kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο την έκλυση
τουλάχιστον 117000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, ετησίως. Επίσης, η Έργον
- Ενέργεια, έχει υπογράψει σύµβαση για την παράδοση εγκατάστασης σταθµού
εδάφους στο νοµό Κοζάνης. Ο σταθµός θα έχει ισχύ 500 kWp. Το έργο θα
ολοκληρωθεί 30/08/2011.
Ο κ. Μάνος Τσιρέκας, Γενικός ∆ιευθυντής της Έργον - Ενέργεια, δήλωσε: «Παρά
την µακροοικονοµική αστάθεια, υπάρχουν ενδείξεις που µας κάνουν να νιώθουµε
αισιοδοξία, δεδοµένου ότι ο ενεργειακός κλάδος µπορεί να δώσει την ώθηση
που χρειαζόµαστε στην οικονοµία µας. Η επιτυχία της επιχείρησής µας εξαρτάται
από την ικανότητα βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών µας και την αύξηση
της ανταγωνιστικότητάς µας στην αγορά, δύο στόχοι οι οποίοι καθορίζονται από
το τριετές σχέδιο ανάπτυξης της Έργον - Ενέργεια, ενώ η επίτευξή τους
στηρίζεται στην ζωτικής σηµασίας υποστήριξη των στελεχών και συνεργατών της
εταιρίας. Είµαστε συνεπείς στην υλοποίηση των δεσµεύσεων που αναλαµβάνουµε
που εκπορεύονται από την εµπειρία της εταιρίας µας στον ενεργειακό κλάδο. Το
έµπειρο προσωπικό και την αξιοπιστία των έργων µας που είναι αποτελεσµατικά
και προς όφελος του καταναλωτή. Με άξονα το τριετές επιχειρηµατικό πλάνο η
στρατηγική της εταιρίας για τα προσεχή χρόνια θα στηρίζεται στους εξής άξονες:
ενδυνάµωση της στρατηγικής θέσης της στον περιβαλλοντικό και ενεργειακό
κλάδο στην Ελλάδα, παρουσία σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα, αύξηση της
παρουσίας µας σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα και εκπροσώπησης στην
ελληνική αγορά διεθνών εταιρικών προϊόντων και υπηρεσιών».
Η εταιρία Έργον-Ενέργεια Ε.Π.Ε είναι µια Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών µε
πρωταρχικό στόχο την ποιότητα, την εµπρόθεσµη παράδοση και το σχεδιασµό
έργων. Λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2007 και βασική επιδίωξή της είναι η
συνεισφορά στην προώθηση της ιδέας για εξοικονόµηση και ορθολογική χρήση
της ενέργειας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα µείωση των παραγόµενων ρύπων
στην ατµόσφαιρα, σύµφωνα και µε τις δεσµεύσεις της Ελλάδας προς την Ε.Ε.
Βασικές αξίες της Έργον - Ενέργεια είναι ο υψηλός δείκτης ενεργειακών υπηρεσιών
και η εφαρµογή νέων τεχνολογιών παρέχοντας εγγυηµένο αποτέλεσµα.
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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 περσινή 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 περσινή περίοδο. Τα EBITDA από την ενέργεια
διαµορφώθηκαν σε 5,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,3 εκατ. ευρώ την περσινή
περίοδο, µειωµένα κατά 10,6%, συνέπεια 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 περσινή 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 περσινή 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 περσινή 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.
40
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IBC SOLAR A.E.
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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 διανοµέωνσυνεργατών, οι οποίοι προωθούν τον Φ/Β εξοπλισµό της IBC Solar AE. Στο δίκτυο
διανοµέων-συνεργατών η IBC παρέχει τεχνική κατάρτιση και υποστήριξη.

Γενική άποψη ενός εκ των συστηµάτων
στην Αντίκυρα ισχύος 9,89kw

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

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.
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POSITIVE ENERGY
PINDOS ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏
¡∂∞ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ °π∞ ∆∏¡ ∞¡∞£∂™∏ 3 º/µ
∂ƒ°ø¡ ™À¡√§π∫∏™ π™ÃÀ√™ 1,7MWP

Στον Όµιλο της Positive Energy που δραστηριοποιείται µεταξύ άλλων στην
παροχή ολοκληρωµένων λύσεων στο χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας, ανέθεσε ο Όµιλος Pindos Ενεργειακή, την υλοποίηση του
επενδυτικού της πλάνου µε τον πρώτο κύκλο να περιλαµβάνει 3
φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 1,7 MWp στους Νοµούς Ιωαννίνων,
Φλώρινας και Πρέβεζας. Η υλοποίηση των έργων ξεκινά εν µέσω µίας
εξαιρετικά δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας, µε τις επενδύσεις σε
ενεργειακά έργα, να αποτελούν τον ουσιαστικό µοχλό ανάπτυξης και
ενίσχυσης της οικονοµίας. Οι σταθµοί αναµένεται να παράγουν συνολικά σε
ετήσια βάση τουλάχιστον 2.600.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ από τη
λειτουργία τους αναµένεται συνολικά η εξοικονόµηση ετησίως άνω των 2.500
τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), δηλαδή όσο απορροφά ένα δάσος
120.000 δέντρων µέσα από τη φωτοσύνθεσή του. Η ηλεκτρική ενέργεια που
θα παράγεται σε ετήσια βάση ισοδυναµεί µε την ηλεκτρική ενέργεια που θα
κατανάλωναν σε ετήσια βάση περίπου 600 νοικοκυριά.
O κ. Γκουλιούµης, Πρόεδρος της Pindos Ενεργειακή, δήλωσε σχετικά:
“Χαιρόµαστε ιδιαίτερα που ξεκινάµε δυναµικά τις επενδύσεις µας στην ελληνική
αγορά, µε την υλοποίηση των πρώτων µας έργων, που εκτός από τα επιχειρηµατικά
οφέλη, προσφέρουν στο περιβάλλον και στην κοινωνία, βάζοντας και εµείς
ένα µικρό «πράσινο» λιθαράκι στην πράσινη ανάπτυξη που µπορεί να
λειτουργήσει ως διέξοδος στις δύσκολες εποχές που διανύει η οικονοµία µας.
Οι ενεργειακές επενδύσεις µπορούν να αποτελέσουν βασικό θεµέλιο ανάπτυξης
στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, που συγκεντρώνει όλες τις προδιαγραφές
και τις δυνατότητες για να συµβαδίσει µε το σύγχρονο οικονοµικό πλαίσιο, να
τονώσει τις τοπικές κοινωνίες τροφοδοτώντας µε νέες θέσεις εργασίας και να
συµβάλει στη διαφοροποίηση του ενεργειακού χάρτη της χώρας µας”.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Positive Energy, δήλωσε
σχετικά: “Παρά το δυσµενές οικονοµικό τοπίο, συνεχίζουµε, µέσα από τη
σύναψη στρατηγικών συνεργασιών, να εισπράττουµε την έµπρακτη διάθεση
των επενδυτών να προχωρήσουν στην υλοποίηση των έργων τους που
συµβάλλουν στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας, των τοπικών κοινωνιών
και της οικονοµίας. Είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την ανάθεση στην εταιρία
µας των σηµαντικών αυτών έργων τα οποία θα υλοποιήσουµε όπως πάντα µε
γνώµονα την απόλυτη έµφαση στην τεχνική ποιότητα, τη συνέπεια στις
δεσµεύσεις µας και τη βέλτιστη ενεργειακή τους απόδοση”.
περισσότερες πληροφορίες
Ελίνα Μανιάτη-ΚωνσταντίνουMarketing & PR Manager
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Σχετικά µε την Positive Energy:
Η POSITIVE ENERGY είναι µία από τις µεγαλύτερες Ελληνικές εταιρίες παροχής
ολοκληρωµένων λύσεων στη σχεδίαση, προµήθεια, κατασκευή και after sale
υποστήριξη ολοκληρωµένων φωτοβολταϊκών συστηµάτων, οποιασδήποτε εφαρµογής
και οποιουδήποτε µεγέθους, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αποτελεί
µέλος οµίλου µε ισχυρή παρουσία και εκτενή δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη στον τοµέα της τεχνολογίας καθώς και στην ανάπτυξη ακινήτων µέσω της
διαχείρισης και ανάπτυξης πολυάριθµων και πολυσύνθετων σχετικών έργων.
Προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις για τη δηµιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων που
περιλαµβάνουν την επιλογή της ιδανικής τοποθεσίας, το σχεδιασµό, την κατασκευή, τη
διαχείριση-συντήρηση και την ασφάλεια του κάθε έργου που υλοποιείται. Σήµερα η
Positive Energy διαθέτει χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα 40MWp σε όλη την Ελλάδα.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2011
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EXTRA MILE
™Àªª∂∆∂πÃ∂
™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ ECOTEC 2011

Η extra mile συµµετείχε µε απόλυτη επιτυχία, σε συνεργασία µε το
Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής του Πανεπιστηµίου Πατρών, στην διεθνή
έκθεση EcoTec 2011 την περίοδο 07-10 Απριλίου 2011.
Κατά την διάρκεια της έκθεσης δόθηκε η ευκαιρία για την ενηµέρωση
εγκαταστατών, χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, εταιριών εµπορίας και
επενδυτών για την πιστοποίηση των Φ/Β εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τα
Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Επίσης, έγινε ενδελεχής παρουσίαση της διαδικασίας
πιστοποίησης, των απαραίτητων διαδικασιών και του πλήρους τρόπου
µέτρησης ηλεκτρικών µεγεθών στο DC και AC κύκλωµα.
Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν και οι δύο εκδηλώσεις που έγιναν στο πλαίσιο
της έκθεσης.
Η πρώτη εκδήλωση έλαβε χώρα το Σάββατο 09/04/2011 και η δεύτερη την
Κυριακή 10/04/2011. Εισηγητές στις οµιλίες ήταν οι κ.κ. Ιάκωβος
Καλαϊτζόγλου, Σπύρος Προβολισιάνος, Κώστας Τσαπρούνης και Γιάννης
Μαρκόπουλος. Στις εκδηλώσεις αναλύθηκαν τα ζητήµατα της πιστοποίησης
των Φ/Β εγκαταστάσεων, ο τρόπος µείωσης του κινδύνου και αύξησης της
αξιοπιστίας, οι τεχνικές απαιτήσεις για την αντοχή των βάσεων στήριξης και η
τεχνολογία των ιχνηλατών. Καθ’ όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων υπήρξε
έντονο ενδιαφέρον του κοινού, µε πολλές ερωτήσεις τεχνοοικονοµικού
ενδιαφέροντος.
Από την µεριά µας, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους όσους ήρθαν σε
επαφή µαζί µας, ελπίζοντας ότι δώσαµε τον καλύτερο εαυτό µας για την ορθή
και έγκυρη παρουσίαση της πιστοποίησης των Φ/Β εγκαταστάσεων,
συµβάλλοντας στην βελτίωση του τεχνικού κόσµου, σύµφωνα µε την διαρκή
δέσµευσή µας για το extra mile και την συνεργασία µας µε το Εργαστήριο
Τεχνικής Μηχανικής.
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∂¶∆∞
√§√∫§∏ƒø£∏∫∂ ∏ ª∂§∂∆∏ ∫∞π ∏ ∂¡∆∞•∏
∆√À ∂ƒ°√À ∂¶∂∫∆∞™∏™ ÃÀ∆∞ µ√ƒ∂π∞™
ƒ√¢√À ™∆√ ∂™¶∞

Η εταιρία ΕΠΤΑ Σύµβουλοι – Μελετητές ολοκλήρωσε την εκπόνηση της
Μελέτης του Κυττάρου Επείγουσας Επέκτασης του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής
Αποβλήτων Βόρειας Ρόδου και το αντίστοιχο έργο εντάχθηκε άµεσα προς
χρηµατοδότηση στο ΕΣΠΑ µε απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.
Η κατασκευή του κυττάρου επείγουσας επέκτασης θα καλύψει µεταβατικά τις
ανάγκες διάθεσης των απορριµµάτων όλης της Ρόδου, ώστε να εξυπηρετηθεί
το Εθνικό Σχέδιο Άµεσης Παύσης Λειτουργίας των ΧΑ∆Α, στα πλαίσια του
οποίου έκλεισαν ήδη όλοι οι ΧΑ∆Α του νησιού και όλα τα απορρίµµατα
οδηγούνται στον υφιστάµενο ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου.
Η µεταβατική περίοδος λειτουργίας του νέου κυττάρου επείγουσας
επέκτασης, θα εξασφαλίσει τον απαραίτητο χρόνο ασφαλούς διάθεσης των
απορριµµάτων, προκειµένου να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν τα
αναγκαία έργα επεξεργασίας απορριµµάτων που προβλέπονται στον ΠΕΣ∆Α.

Η ΕΠΤΑ ιδρύθηκε το 1995 και κατάφερε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να
συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρίες συµβούλων, στον τοµέα της
προστασίας του Περιβάλλοντος. Η τεχνογνωσία που διαθέτει και το υψηλό
επίπεδο συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, διασφαλίζουν την παροχή
υπηρεσιών και λύσεων υψηλής ποιότητας σε τοµείς όπως:
• Περιβαλλοντική Πολιτική
• Ενέργεια και Προστασία του Κλίµατος
• ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Υδάτινων Πόρων και Υγρών Αποβλήτων
• Αειφόρος Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
• Φυσικό Περιβάλλον
• Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση στη Βιοµηχανία
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KACO NEW ENERGY
¡∂√ ∂ƒ°√™∆∞™π√ ™∆√¡ ∫∞¡∞¢∞

Ο κατασκευαστής µετατροπέων από το Neckarsulm θα παράγει και στην
καναδική επαρχία Οντάριο µε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα

Η KACO new energy παράγει
τους φωτοβολταϊκούς
µετατροπείς της επίσης και
στο Λονδίνο της καναδικής
επαρχίας Οντάριο µε ουδέτερο
ισοζύγιο άνθρακα.

Ο Ραλφ Χόφµανν, Πρόεδρος
της KACO new energy,
και ο Κρις Μπέντλεϋ,
Attorney General του Οντάριο

Για περισσότερες πληροφορίες
KACO new energy GmbH
Andreas Schlumberger
∆ιευθυντής Marketing
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Η KACO new energy άνοιξε εργοστάσιο παραγωγής στο καναδικό Λονδίνο της
επαρχίας Οντάριο. Το εργοστάσιο έχει δυναµικότητα παραγωγής 2 γιγαβάτ.
Έως το τέλος του έτους πρόκειται να κατασκευαστούν µετατροπείς συνολικής
ισχύος 700 µεγαβάτ. 20 εργαζόµενοι πλήρους απασχόλησης εργάζονται
σήµερα στις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης 2.700 τετραγωνικών
µέτρων. Το προσωπικό πρόκειται να αυξηθεί σε πάνω από εκατό
εργαζόµενους. Όπως σε όλα τα εργοστάσια της εταιρίας, στο καναδικό
εργοστάσιο η KACO new energy θα παράγει µετατροπείς µε ουδέτερο
ισοζύγιο άνθρακα. Οι εγκαταστάσεις είναι εξοπλισµένες µε φωτοβολταϊκό
σύστηµα 100 κιλοβάτ κι έχουν σχεδιαστεί µε γνώµονα την εξοικονόµηση
ενέργειας.
Σχετικά µε την εγκαινίαση του εργοστασίου, ο Γενικός ∆ιευθυντής Ralf
Hofmann δήλωσε: "Χαιρόµαστε που συµµετέχουµε στην ανάπτυξη του τοµέα
φωτοβολταϊκών στο Οντάριο! Θα δηµιουργήσουµε βιώσιµες θέσεις εργασίας
και θα προωθήσουµε την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας." Στον Καναδά η KACO
new energy κατασκευάζει κεντρικούς µετατροπείς του τύπου XP. Πληρούν τα
κριτήρια χρηµατοδότησης της επαρχίας Οντάριο για την πριµοδότηση τοπικών
κατασκευαστών. Έµποροι χονδρικής, σχεδιαστές, εγκαταστάτες και τελικοί
πελάτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν στα φωτοβολταϊκά
τους έργα δοκιµασµένους µετατροπής υψηλής ποιότητας. Η αλµατώδης
ανάπτυξη φωτοβολταϊκών στο Οντάριο ήταν το κίνητρο για επενδύσεις στην
ανατολική επαρχία του Καναδά.
Ο δήµαρχος του Λονδίνου Joe Fontana χαιρέτισε την εγκατάσταση της KACO
new energy ως µία από τις πιο σηµαντικές ενέργειες συµβολής στην ανάπτυξη
της φωτοβολταϊκής οικονοµίας στην περιοχή από τότε που θεσπίστηκε η
διασύνδεση φωτοβολταϊκού ρεύµατος από το δίκτυο ηλεκτροδότησης στο
Οντάριο. "Είναι υπέροχο το γεγονός πως εγκαταστάθηκε στην περιοχή µας
µία τόσο καινοτόµα επιχείρηση σαν την KACO new energy. Είµαστε
ενθουσιασµένοι!", δήλωσε ο Fontana. Επίσης και ο διευθυντής της KACO new
energy στις Η.Π.Α., Peter Flachsmann, εξέφρασε την πεποίθηση πως η
παγκοσµίως δοκιµασµένη γκάµα προϊόντων και η παραγωγή µε ουδέτερο
ισοζύγιο άνθρακα µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά στην οικονοµική
ανάπτυξη στο Λονδίνο της επαρχίας Οντάριο: "Χαιρόµαστε πολύ που γίναµε
ένα κοµµάτι της οικονοµίας του Λονδίνου και σας προσκαλούµε να
προχωρήσουµε µαζί στο δρόµο της φιλικής προς το κλίµα βιοµηχανικής
παραγωγής".

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2011

∂π¢∏™∂π™

∫∂.µ.∂. ∞.∂.
∏ª∂ƒπ¢∞ ª∂ £∂ª∞
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∫∞∆∞ ∆√À™ EC 6, EC 8 & K.EN.A.K.

Η ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε., ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη σε θέµατα προστασίας του
περιβάλλοντος και ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, συνεχίζει τη
σειρά ηµερίδων µε θέµα: << Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία κατά τους
EC6, EC 8 και Κ.ΕΝ.Α.Κ>>
Στις 22 Ιουνίου, στην Καβάλα, παρουσίασε στον τεχνικό κόσµο το καινοτόµο
σύστηµα δόµησης ΟΡΘΟBLOCK, την απόλυτη συµµόρφωσή του ως προς τις
απαιτήσεις των Ευρωκωδίκων και του Κ.ΕΝ.Α.Κ και τα οικονοµικά οφέλη από
τη χρήση του.
Ευχαριστούµε το ΤΕΕ-Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας για την άψογη
συνεργασία καθώς και τους εισηγητές κ. Κοσµά Στυλιανίδη, κ. Θωµά Ξένο,
Καθηγητές Α.Π.Θ. & τον κ. Αργύρη Μωυσίδη, Πολιτικό Μηχανικό, MSc.

Οι εισηγητές της ηµερίδας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ-Τµήµα Ανατολ. Μακεδονίας,
κ. Βασιλειάδης, ο αντιπρόεδρος της ΚΕΒΕ, κ. Μπόσκος και η Υπεύθυνη Marketing,
κα Βαλταδώρου.
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SUNWIND
∫∞∆∞™∫∂À∂™ ¡∂ø¡ ∂ƒ°ø¡

19 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ SUNWIND ΜE TRACKERS ΣΤΗΝ
ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆Α ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
Η SUN WIND ολοκλήρωσε τον Ιούνιο του 2011 την κατασκευή των 19 νέων της
πάρκων ισχύος 19,74 kWp το καθένα, στην Σπερχειάδα του Νοµού Φθιώτιδας.
Με κατασκευές ιδιαίτερα ποιοτικές, αφού χρησιµοποιήθηκαν φρεάτια και
εύκαµπτοι σωλήνες για τις καλωδιώσεις ενώ έγινε και θερµογράφηση των
πάνελ που χρησιµοποιήθηκαν, του πίνακα ελέγχου και των καλωδιώσεων,
καθώς και τεχνικός έλεγχος του υπόλοιπου εξοπλισµού κατά την παραλαβή
του, για την σωστή απόδοση του πάρκου στον πελάτη µας, µε προληπτικό
έλεγχο όλου του εξοπλισµού, πέραν της ποιότητας κατασκευής του πάρκου.
Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στις Ολοκληρωµένες τεχνικά πιστοποιηµένες
εργασίες που εφαρµόζει η εταιρία µας σε κάθε έργο της.
Οι πελάτες κατέληξαν στην εταιρία µας µετά από εξονυχιστικό ποιοτικό
έλεγχο εταιριών τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της Αθήνας µε κριτήριο την
πιστοποίηση µας ISO 9001, την καλύτερη δυνατή σχέση τιµής – ποιότητας,
αλλά και τις ολοκληρωµένες τεχνικές πιστοποιηµένες εργασίες υλοποίησης
πάρκων που η εταιρία µας διαθέτει και την άψογη ροή χρηµατοδότησης των
έργων σε συνεργασία µε το Τραπεζικό Ίδρυµα της περιοχής και την αργαστή
συνεργασία µας.

ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ SUNWIND
Η SUN WIND πρωτοπόρος και στην υλοποίηση Βιοµηχανικών στεγών σε όλη
την Ελλάδα ολοκλήρωσε την κατασκευή του νέου της πάρκου Βιοµηχανικής
Στέγης ισχύος 19,74 kWp, σε υπερσύγχρονη νέα µονάδα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΩΝ µε µια κατασκευή ιδιαιτέρως ποιοτική, αφού
χρησιµοποιήθηκαν γερµανικά πάνελ κορυφαίας ποιότητας και εξοπλισµός
µετατροπέων και καλωδίων ενώ έγινε και θερµογράφηση των πάνελ που
χρησιµοποιήθηκαν, του πίνακα ελέγχου και των καλωδιώσεων, καθώς και
τεχνικός έλεγχος του υπόλοιπου εξοπλισµού κατά την παραλαβή του, για την
σωστή απόδοση του πάρκου στον πελάτη µας, µε προληπτικό έλεγχο όλου του
εξοπλισµού, πέραν της ποιότητας κατασκευής του πάρκου.
Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στις Ολοκληρωµένες τεχνικά πιστοποιηµένες
εργασίες που εφαρµόζει η εταιρία µας σε κάθε έργο της.
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NEO ΕΡΓΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ SUNWIND
Η SUN WIND πέρα από την εξαιρετική της
εµπειρία σε έργα µε όλων των ειδών και
µοντέλων tracker (συστηµάτων
παρακολούθησης του ήλιου) ολοκλήρωσε
την κατασκευή του νέου της
φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 146,875
kWp στον νοµό Αχαΐας µε µια κατασκευή
ιδιαιτέρως ποιοτική, αφού
χρησιµοποιήθηκαν γερµανικά πάνελ
κορυφαίας ποιότητας µε 12 χρόνια εγγύηση µηχανικών µερών και 25 χρόνια
απόδοσης του υπερσύγχρονου και πλήρως αυτοµατοποιηµένου εργοστασίου
αποκλειστικά Γερµανικής ποιότητας και παραγωγής µε τεχνολογία αιχµής και
µε αποκλειστικά ροµποτικά συστήµατα παραγωγής τους σε όλη την
διαδικασία παραγωγής τους που µας δίνει κορυφαίο ποιοτικά αποτέλεσµα για
τους πελάτες µας, µε εταιρίες που έχει συνάψει στρατηγική συµφωνία η SUN
WIND για την Ελληνική αγορά. Επίσης χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά
γερµανικός εξοπλισµός µετατροπέων και καλωδίων ενώ έγινε και
θερµογράφηση των πάνελ που χρησιµοποιήθηκαν, του πίνακα ελέγχου και
των καλωδιώσεων, καθώς και τεχνικός έλεγχος του υπόλοιπου εξοπλισµού
κατά την παραλαβή του, για την σωστή απόδοση του πάρκου στον πελάτη µας,
µε προληπτικό έλεγχο όλου του εξοπλισµού, πέραν της ποιότητας
κατασκευής του πάρκου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στις Ολοκληρωµένες
τεχνικά πιστοποιηµένες εργασίες που εφαρµόζει η εταιρία µας σε κάθε έργο
της.
ΝΕΕΣ ΟΙΚΙΑΚEΣ ΣΤΕΓEΣ SUNWIND
Η SUN WIN ολοκλήρωσε και συνέδεσε 8 νέες οικιακές φωτοβολταϊκές
στέγες τόσο σε ΟΙΚΙΑΚΟ σύστηµα σε κεραµίδια όσο και σε ταράτσα και σε
αποθήκη. Η εταιρία µας ανέλαβε όλη την αδειοδοτική και χρηµατοδοτική
διαδικασία του έργου εκ µέρους των πελατών της και εφάρµοσε τις
ολοκληρωµένες τεχνικά πιστοποιηµένες διαδικασίες που διαθέτει σε όλα τα
στάδια κατασκευής του έργου. Οι πελάτες µας δηλώνουν πλήρως
ικανοποιηµένοι από την ταχύτητα και ποιότητα υλοποίησης του έργου.

SUNWIND SHOP ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Η εταιρία µας πρωτοπόρος των εξελίξεων και βλέποντας µακροπρόθεσµα και
όχι µε γνώµονα αποκλειστικά το δικό της κέρδος αλλά και των συνεργατών
της και ιδιαίτερα του πελάτη µας ανέπτυξε τον θεσµό των SUN WIND SHOPS
σε όλη την Ελλάδα. Τα SUN WIND SHOPS σε όλη την Ελλάδα είναι µια νέα ιδέα
και αλυσίδα ενεργειακών σηµείων που και γραφείων σε όλες τις µεγάλες
πόλεις της Ελλάδας όπου οι συνεργάτες µας κατά τόπους παρέχουν τα ίδια
προϊόντα µε την κεντρική εταιρία και την ίδια ποιότητα κατασκευής αλλά
ταυτόχρονα παρέχουν ΑΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ στους πελάτες µας κατά
τόπους µε τεχνικούς που διαθέτουν.
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ENERGY PHOTOVOLTAIC 2011
6∏ ¢π∂£¡∏™ ∂∫£∂™∏

6η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ
ENERGY-PHOTOVOLTAIC '11
29 Σεπτεµβρίου έως 2
Οκτωβρίου 2011
METROPOLITAN Expo
Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος

Περισσότερες από διακόσιες τριάντα ελληνικές εταιρίες και εξήντα εταιρίες
του εξωτερικού συµµετέχουν στην 6η ∆ιεθνή Έκθεση ENERGY-PHOTOVOLTAIC
2011.
Μεσούσης της πρωτοφανούς παγκόσµιας οικονοµική κρίσης, µόνο αέρα
αισιοδοξίας φέρνει µαζί της η 6η ∆ιεθνής Έκθεση ENERGY-PHOTOVOLTAIC
2011, η οποία µε περισσότερους από 230 εκθέτες από την Ελλάδα και το
εξωτερικό παραµένει στην κορυφή σαν η µεγαλύτερη αµιγής έκθεση για τα
φωτοβολταϊκά και τις ΑΠΕ στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη.
Ζωντανό κύτταρο της ελληνικής αγοράς, ο ενεργειακός κλάδος δίνει το
παρόν, αυτή τη δύσκολη χρονιά, στην ανανεωµένη, αναβαθµισµένη, µοντέρνα
και πιο ελκυστική ∆ιεθνή Έκθεση ENERGY-PHOTOVOLTAIC που
πραγµατοποιείται από 29 Σεπτεµβρίου έως 2 Οκτωβρίου στο υπερσύγχρονο
εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.
Η ∆ιεθνής Έκθεση ΕΝERGY- PHOTOVOLTAIC, παρουσιάζει στους επισκέπτες
της όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες των Φωτοβολταϊκών, των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας, των συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας, οικολογικής
δόµησης και ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
Η ποιότητα και ο µεγάλος αριθµός των επισκεπτών (το 2010 ξεπέρασαν τις
20.000) της έκθεσης, καθώς και το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισµού,
προσφέρουν σε εκθέτες και επισκέπτες την εξαιρετική ευκαιρία για την
πραγµατοποίηση σηµαντικών εµπορικών συναλλαγών.
Η έκθεση- θεσµός καταδεικνύει για µία ακόµη χρονιά το δυναµικό χαρακτήρα
της καταγράφοντας πραγµατικό ρεκόρ χορηγιών µε Χρυσούς χορηγούς την
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και την SOPRAY NEW ENERGY, Μεγάλο χορηγό τη ∆ΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και Χορηγούς τις εταιρίες JS SOLAR, DATA PV, KACO NEW
ENERGY, RENAPPS A.E., SIEMENS A.E., SCHUECO & SOLARLOGIC.
Και την φετινή χρονιά, παράλληλα µε την έκθεση θα πραγµατοποιηθεί και το
6ο ∆ιεθνές Συνέδριο ENERTECH του οποίου την Επιστηµονική οργάνωση
ανέλαβε η ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
Το ∆ιεθνές Συνέδριο ENERTECH, σηµείο συνάντησης των ειδικών, θα φέρει σε
επαφή τους εκπροσώπους όλων των κλάδων των ΑΠΕ, επιχειρήσεις,
ακαδηµαϊκούς, επιστήµονες, στελέχη ∆ιεθνών Οργανισµών, του ∆ηµοσίου και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και όλους όσους ασχολούνται µε τον κλάδο
των ΑΠΕ.
H 6η ∆ιεθνής Έκθεση ENERGY-PHOTOVOLTAIC 2011 τελεί υπό την Αιγίδα του
ΥΠΕΚΑ.
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: SUN & WIND, TEXNIKA, REAL NEWS.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ECON3, EUROCHARITY, H KATΑΣΚΕΥΗ, ∆ΕΛΤΙΟ
Π.Σ.∆.Μ-Η, TEXNIKH ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ALL FOR DOM, ENERGYWORLD,
Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ, PLANT MANAGEMENT, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε-ΠΕ∆ΜΗΕΜΕ, ENERGYPRESS,
SOLARENERGY, κ.α.
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HELIOSPHERA
¶∞ƒ∞°ø°∏ ∫∞π ∂º∞ƒª√°∂™ ºø∆√µ√§∆∞´∫ø¡

Η HelioSphera είναι µια ελληνική εταιρία που ιδρύθηκε το 2007, µε βασικούς
µετόχους την Plainfield Asset Management LLC (αµερικανική επενδυτική
εταιρία), την Sciens (εταιρία συµµετοχών εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών) κι έναν έλληνα επιχειρηµατία. Στόχος είναι η παραγωγή
φωτοβολταϊκών πλαισίων τεχνολογίας λεπτών υµενίων (thin-film micromorph)
µε ετήσια δυναµικότητα 60MWp, σε ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια
στην Ευρώπη διαβλέποντας στην ανάπτυξη της ελληνικής, ευρωπαϊκής αλλά
και παγκόσµιας αγοράς φωτοβολταϊκών καθώς και στην σταδιακή στροφή της
βιοµηχανίας προς τις καινοτόµες τεχνολογίες λεπτών υµενίων. H συνολική
επένδυση είναι της τάξεως των 200 εκ. €, ενισχύθηκε από το κράτος µέσω
επιδότησης από τον Αναπτυξιακό Nόµο (σχεδόν 30 εκ. €), κι αποτελεί µια από
τις σηµαντικότερες επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια.
Ο εξοπλισµός και η τεχνογνωσία της παραγωγής προέρχονται από την
ελβετική Oerlikon, µια εταιρία µε ηγετική θέση στον κλάδο παγκοσµίως, που
παρέχει τεχνολογία αιχµής για την παραγωγή υψηλής απόδοσης
φωτοβολταϊκών. Με προηγµένη τεχνολογία, µια πλήρως αυτοµατοποιηµένη
γραµµή και οικονοµία κλίµακος, η HelioSphera προάγει τη µείωση του
κόστους του ηλιακού ηλεκτρισµού.
Τα πλαίσια της HelioSphera παράγονται σύµφωνα µε τα υψηλότερα διεθνή
πρότυπα ποιότητας και αποδίδουν ηλεκτρική ενέργεια ακόµη και σε
συνθήκες χαµηλής ηλιοφάνειας και σε υψηλές θερµοκρασίες, που τα
συµβατικά φωτοβολταϊκά έχουν σηµαντικές απώλειες.
Τα φωτοβολταϊκά της HelioSphera είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις στο
έδαφος ή σε κτίρια, όπου χάρη στην αισθητική τους υπεροχή µπορούν να
ενσωµατωθούν ως δοµικά στοιχεία καλύπτοντας όλο το εύρος εφαρµογών
φωτοβολταϊκών στη διεθνή αγορά. Στόχος είναι να κατακτήσει ένα σηµαντικό
µερίδιο της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών, να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο
στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες, αναδυόµενες αγορές του κόσµου όπως είναι
οι χώρες της Μέσης Ανατολής και η Αµερική.
Ήδη από τις αρχές του 2010 έχουν πραγµατοποιηθεί πωλήσεις στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Εξαγωγές πραγµατοποιούνται σε 17 χώρες κι αφορούν
περισσότερο από το 90% του ετήσιου τζίρου. Απαιτητικές αγορές της
Ευρώπης όπως είναι η Γερµανία, η Ιταλία και η Σλοβακία αλλά και χώρες εκτός
Ευρώπης όπως η Ιαπωνία και το Ισραήλ έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά
από το εργοστάσιο της HelioSphera στην Τρίπολη και τροφοδοτούν µε καθαρή
ενέργεια το ηλεκτρικό δίκτυο.
Το 2011 η ελληνική αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται µε γοργούς ρυθµούς, ως
αποτέλεσµα της ωρίµανσης παλαιότερων αιτήσεων αλλά και της ανάπτυξης
των φωτοβολταϊκών σε στέγες, ένας κλάδος όπου η τεχνολογία της
HelioSphera έχει σαφή πλεονεκτήµατα. Σε µια από τις δυσκολότερες
περιόδους για την ελληνική οικονοµία η ραγδαία ανάπτυξη των
φωτοβολταϊκών αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας εξαίρεση.

περισσότερες πληροφορίες
Αλέξανδρος Ζαχαρίου
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™À¡¢∂™ª√™ ∂∆∞πƒπø¡
ºø∆√µ√§∆∞´∫ø¡
√π ¶ƒ√∆∞™∂π™ ∆√À ∂Àƒø¶∞´∫√À ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆√™
PV LEGAL °π∞ ∆∏¡ ∞ƒ™∏ ∆ø¡ °ƒ∞º∂π√∫ƒ∞∆π∫ø¡
∂ª¶√¢πø¡ ∫∞π ∆∏¡ ∞¡∞¶∆À•∏ ∆ø¡ º/µ

Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα PV Legal προτείνει νέες λύσεις για τη µείωση των
γραφειοκρατικών εµποδίων και την εκλογίκευση των αδειοδοτικών
διαδικασιών, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών
Αν και τα φωτοβολταϊκά έχουν γνωρίσει αξιοσηµείωτη ανάπτυξη τα τελευταία
χρόνια, τα γραφειοκρατικά εµπόδια δεν επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση του
άφθονου ηλιακού δυναµικού. Με µία νέα έκδοση, το ευρωπαϊκό πρόγραµµα PV
Legal προτείνει συγκεκριµένες δράσεις για τη µείωση των γραφειοκρατικών
εµποδίων κατά το σχεδιασµό και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, ώστε να
βοηθηθεί η περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της ασφαλούς, καθαρής και
ανανεώσιµης ενεργειακής πηγής.
“Πολλές χώρες σε όλο τον κόσµο αναγνωρίζουν πλέον το τεράστιο δυναµικό
της ηλιακής ενέργειας και αναπτύσσουν στρατηγικές για την ανάπτυξη της
αγοράς,” δήλωσε η Marie Latour, Σύµβουλος Στρατηγικής στην Ευρωπαϊκή
Ένωση Βιοµηχανιών Φωτοβολταϊκών (ΕΡΙΑ). “Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
όµως απαιτούνται ακόµη σηµαντικές βελτιώσεις στις αδειοδοτικές διαδικασίες.
Αποτέλεσµα των σηµερινών αγκυλώσεων είναι ότι σε αρκετές χώρες, απαιτούνται
ακόµη και αρκετά έτη για τη διασύνδεση των φωτοβολταϊκών στο δίκτυο”.
Η νέα έκδοση “Βασικές Προτάσεις του PV LEGAL”, περιλαµβάνει µια σειρά
προτάσεων και τρόπων για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών και
την ευκολότερη σύνδεση των φωτοβολταϊκών στο δίκτυο.
“Μόνο µε την άρση των γραφειοκρατικών εµποδίων θα µπορέσουν τα φ/β να
γίνουν ανταγωνιστικά στις ενεργειακές αγορές,” τόνισε ο Αλέξανδρος Ζαχαρίου,
πρόεδρος του Συνδέσµου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), που συµµετέχει στο
πρόγραµµα. “Με την καταγραφή των βασικών γραφειοκρατικών εµποδίων και
µε συγκεκριµένες προτάσεις για την άρση τους, το PV LEGAL παρέχει σαφείς
κατευθυντήριες γραµµές για τη βελτίωση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου.”
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) θέτει δεσµευτικούς στόχους για τη διείσδυση των ΑΠΕ ως το 2020 και
περιλαµβάνει ρυθµίσεις για τη µείωση των γραφειοκρατικών εµποδίων και
την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών και της πρόσβασης στα
δίκτυα. Εφαρµόζοντας τις επιταγές αυτής της Οδηγίας, πολλές από τις
προτάσεις του PV LEGAL θα µπορούσαν να γίνουν πραγµατικότητα.
Τα βασικά εµπόδια που καταγράφηκαν από το PV LEGAL αφορούν στις
αδειοδοτικές διαδικασίες, τους κανόνες διασύνδεσης των φωτοβολταϊκών
στο δίκτυο και τα θέµατα χωρητικότητας των δικτύων. Για κάθε ένα από τα
θέµατα αυτά, το PV LEGAL προτείνει συγκεκριµένες δράσεις.
Οι προτάσεις περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:
Εφαρµογή απλών και ξεκάθαρων διαδικασιών αδειοδότησης, µε εφαρµογή
της υπηρεσίας µιας στάσης για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.
· Θέσπιση και τήρηση αυστηρών προθεσµιών για όλες τις εµπλεκόµενες
υπηρεσίες και κατάλληλη και επαρκή πληροφόρηση των εµπλεκόµενων
υπαλλήλων.
· Συµµετοχή των φορέων της αγοράς στη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών.
· Θέσπιση διαφανών και δεσµευτικών κανόνων για τη σύνδεση µε το δίκτυο.
· Τυποποίηση των διαδικασιών σύνδεσης µε το δίκτυο και εφαρµογή ποινών
για τη µη τήρηση των προθεσµιών από τους αρµόδιους ∆ιαχειριστές.
· Ενδελεχή αποτίµηση της χωρητικότητας των δικτύων λαµβάνοντας υπόψη
τα κόστη, τα οφέλη και τη δυνατότητα επέκτασής τους µε βάση το
πραγµατικό δυναµικό των ΑΠΕ.
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AVRIS SOLAR
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º/µ ¶∞ƒ∫√À

Σύνδεση στο δίκτυο της ∆ΕΗ φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 99,66kWp
Στις 29/06/2011 η Arvis Solar µε επιτυχία συνέδεσε στο δίκτυο της ∆ΕΗ
φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 99,66kWp στη θέση Μεσαλίκια του ∆ήµου
Αλεξανδρούπολης. Χρησιµοποιήθηκαν 453 φωτοβολταϊκές γεννήτριες του
οίκου Sharp, τύπου ND-220(E1F). Επίσης χρησιµοποιήθηκαν εννέα
µονοφασικοί αντιστροφείς του οίκου SMA, τύπου SMC 11000-TL.
Η στήριξη των Φ/Β γεννητριών έγινε µε 17 tracker δύο αξόνων του γερµανικού
οίκου Solar Trak, τύπου ST2000. Η εταιρία µας είναι αντιπρόσωπος του οίκου
Solar Trak στην Ελλάδα και προσφέρει τη διάθεση και την τεχνική υποστήριξη
των προϊόντων για όλη την επικράτεια.
Ήδη από τις πρώτες µέρες λειτουργίας του έργου η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας είναι αυξηµένη σε σχέση µε άλλα έργα µε σταθερές βάσεις που
βρίσκονται στην ίδια περιοχή, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 40% σε
καθηµερινή βάση.
Ο πελάτης δήλωσε απόλυτα ικανοποιηµένος τόσο από την επιµέλεια που
επέδειξε η εταιρεία µας κατά την υλοποίηση του έργου, όσο και από την
τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων.
Σύνδεση στο δίκτυο της ∆ΕΗ οικιακών φωτοβολταϊκών έργων
Στις 05/07/2011 η Arvis Solar µε επιτυχία συνέδεσε στο δίκτυο της ∆ΕΗ ακόµα
ένα οικιακό φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 9,9kWp στην Κοιλάδα Κοζάνης.
Χρησιµοποιήθηκαν 45 φωτοβολταϊκές γεννήτριες του οίκου Sharp, τύπου ND220(E1F). Επίσης χρησιµοποιήθηκε ένας τριφασικός αντιστροφέας του οίκου
SMA, τύπου STP 10000-TL.
Στις 06/07/2011 Arvis Solar µε επιτυχία συνέδεσε στο δίκτυο της ∆ΕΗ ακόµα
ένα οικιακό φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 9,9kWp στα Καλάµια Κοζάνης.
Χρησιµοποιήθηκαν 45 φωτοβολταϊκές γεννήτριες του οίκου Sharp, τύπου ND220(E1F). Επίσης χρησιµοποιήθηκαν τρεις µονοφασικοί αντιστροφείς του
οίκου SMA, τύπου SB 4000-TL.
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HELIOSRES
¡∂√ º/µ ¶∞ƒ∫√ π™ÃÀ√™ 2MW ™∆∏
£∂™¶ƒø∆π∞

Συνεχίζοντας την ιδιαίτερα πετυχηµένη πορεία της στην αγορά των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων, η HELIOSRES ανέλαβε την εγκατάσταση νέου
φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2 ΜW µε trackers διπλού άξονα στο ∆ήµο
Σουλίου Θεσπρωτίας.
Το συγκεκριµένο φωτοβολταϊκό πάρκο αναµένεται να παράγει σε ετήσια βάση
περίπου 3.700.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας αντίστοιχα την
έκλυση τουλάχιστον 3.150 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.
Η HELIOSRES έχει έως σήµερα υλοποιήσει εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών
σταθµών συνολικής ισχύος 9 MW πανελλαδικά, ενώ µέσα στο επόµενο
τετράµηνο θα ολοκληρώσει την εγκατάσταση νέων σταθµών συνολικής ισχύος
3,6 MW.
Πολύ επιτυχηµένη είναι η παρουσία της HELIOSRES και στην αγορά των
οικιακών φωτοβολταϊκών συστηµάτων, έχοντας σηµαντικό µερίδιο αγοράς και
έως σήµερα έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση 90 συστηµάτων πανελλαδικά.
Το σύνολο των παραπάνω υλοποιηµένων εγκαταστάσεων κατατάσσουν την
HELIOSRES ανάµεσα στους µεγαλύτερους εγκαταστάτες της χώρας µας.
περισσότερες πληροφορίες
Β. Φατούρου
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Η HELIOSRES, πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2008 και στελεχωµένη µε
έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό, προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις
στους πελάτες της, αναλαµβάνοντας τον σχεδιασµό, µελέτη, προµήθεια,
εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη φωτοβολταϊκών συστηµάτων.
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∂π¢∏™∂π™

SOLAR CELLS HELLAS
STRONGEST COMPANIES IN GREECE

Η Solar Cells Hellas AE, συνεχίζοντας την επιτυχηµένη της πορεία στο χώρο
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της,
εντάχθηκε στην κοινότητα “STRONGEST COMPANIES IN GREECE” µε βάση το
ICAP Rating Score. Η διάκριση αυτή διευκολύνει σηµαντικά τις συναλλαγές της
εταιρίας, εντός κι εκτός Ελλάδας, δεδοµένου ότι την κατατάσσει στην οµάδα
µε πολύ χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο.
Οι Strongest Companies in Greece είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται
στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθµισης (rating scores) της ICAP
group. Η ICAP group αναγνωρίζεται από την τράπεζα της Ελλάδας ως
Εξωτερικός Οργανισµός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων.
∆υνατότητα ένταξης στη κοινότητα Strongest Companies in Greece έχει µόνο
µία στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Ο ∆ηµήτριος Παναγάκος, πρόεδρος & διευθύνων σύµβουλος της Solar Cells
Hellas AE, δήλωσε σχετικά: «Η Solar Cells Hellas AE αποδεικνύει έµπρακτα
γιατί θεωρείται µία από τις ισχυρότερες εταιρίες στο χώρο των Α.Π.Ε. και
ενισχύει την εµπιστοσύνη που εµπνέει στους πελάτες και προµηθευτές της,
µε την ένταξή της στις Strongest Companies in Greece».
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SCHÜCO
™À™∆∏ª∞∆∞ ∞§√Àªπ¡π√À & ∏§π∞∫∞ ™∆∞
°ƒ∞º∂π∞ ∆√À ∫∂¡∆ƒ√À ¶π™∆√¶√π∏™∏™
IFT ROSENHEIM, °∂ƒª∞¡π∞

Το περίβληµα των γραφείων του διεθνούς κέντρου πιστοποίησης IFT
Rosenheim αποτελεί µία ενδεικτική κατασκευή κτιρίου για εξοικονόµηση
ενέργειας.
H Schüco η οποία χρησιµοποιεί το διεθνές εργαστήριο για την πιστοποίηση
των προϊόντων της και ως εγγύηση για την ποιότητα των συστηµάτων της.
επέλεξε για την κατασκευή του κτιρίου, συνδυασµό των ενεργειακών της
κουφωµάτων αλουµινίου µε τα στοιχεία πρόσοψης Schüco ProSol TF.
Χάρη σε αυτά το κτίριο παρέχει υψηλά επίπεδα ανάκτησης θερµότητας,
αποδοτική µόνωση και αποκεντρωµένες συσκευές εξαερισµού. Επίσης, µε
λειτουργίες θέρµανσης και κλιµατισµού που µεγιστοποιούν την άνεση,
εξασφαλίζεται ενεργειακή αυτονοµία µε αποθήκευση, δικτύωση και
απευθείας χρήση της ηλιακής ενέργειας που παράγεται.
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SCHÜCO
¡∂√ ∫∞π¡√∆√ªπ∫∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫√ ∂ƒ°√
™∆∏ £∂ƒª∏ £∂™™∞§√¡π∫∏™

Πρόκειται για ένα συγκρότηµα τριών κτιρίων γραφείων, συνολικής
επιφάνειας 3500 m². Αποτελείται από τρία τµήµατα, λειτουργικώς διακριτά µε
ανεξάρτητες προσβάσεις. Η διάρθρωση των όγκων έχει ιδιαίτερη σηµασία,
αφού ο προσανατολισµός του συγκροτήµατος και η διαµόρφωση του αιθρίου
εξασφαλίζουν αφενός συνθήκες οργάνωσης (χώρος κυκλοφορίας,
εκτόνωσης, κοινωνικών συναναστροφών), και αφετέρου φυσικό φωτισµό και
αερισµό.
Εκπονήθηκε πλήρης µελέτη και εφαρµόστηκαν στρατηγικές θερµικής και
οπτικής άνεσης, φυσικού αερισµού και δροσισµού, µείωσης απωλειών καθώς
και ηλιοπροστασίας και οι συνεργάτες κατασκευαστές αλουµινίου της Schüco
Premium Partner - ∆. KΟΥΠΟΥΡΤΙ∆ΗΣ και FENSTER PROFIL χρησιµοποίησαν τα
ενεργειακά συστήµατα πρόσοψης αλουµινίου και τα ειδικά συστήµατα
σκίασης Schüco.
Οι δε προσοµοιώσεις που διενεργήθηκαν µε ειδικό λογισµικό, προβλέπουν
καταναλώσεις µειωµένες σε ποσοστό τουλάχιστον 60% έως 75% σε σχέση µε
συµβατικά κτίρια γραφείων.
Για περισσότερες πληροφορίες
Αθηνά Αποστολίδου
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∂∆∞πƒπø¡

FOTAGON
ABB
CAPAROL
CONERGY
EXEL GROUP
GENESIS ENERGY
MAKITA
PYD
TSOGLIS GROUP A.E.
SOLAR CELLS
TRADE SOLAR
RAMA ABEE
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
FOTAGON

∆ραστηριοποιείται στον τοµέα των Α.Π.Ε., µε έµφαση στα Φ/Β
συστήµατα
FOTAGON

Η ίδια διενεργεί την µελέτη για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού έργου
και εµπορεύεται όλο τον τεχνολογικό εξοπλισµό που απαιτείται για την
ολοκλήρωσή του. Η υψηλή εξειδίκευση και κατάρτιση των συνεργατών µας,
αλλά και η πελατοκεντρική αντίληψη, θα δώσουν λύσεις σε όλες τις απορίες
σχετικά µε τα φωτοβολταϊκά και θα αποτελέσουν τον πιο αξιόπιστο
συνεργάτη για την µελέτη και την προµήθεια όλων των υλικών που
απαιτούνται. Επίσης, αναλαµβάνει την έγκριση, αδειοδότηση και
χρηµατοδότηση οποιουδήποτε έργου.
Η Fotagon έχει συνάψει συνεργασίες µε µερικές από τις µεγαλύτερες
εταιρείες πανευρωπαϊκά στον τοµέα των φωτοβολταϊκών, διαθέτει
ετοιµοπαράδοτο εξοπλισµό για έργο οποιουδήποτε µεγέθους (από οικιακά
συστήµατα έως πάρκα) και προσφέρει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις από
τον εκάστοτε κατασκευαστή που µπορεί να φτάσουν έως και τα 25 έτη!
Ενέργεια και περιβάλλον
Κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρισµού που προµηθευόµαστε από το δίκτυο και
παράγεται από ορυκτά καύσιµα, επιβαρύνει την ατµόσφαιρα µε ένα
τουλάχιστον κιλό διοξειδίου του άνθρακα που ευθύνεται για το «φαινόµενο
του θερµοκηπίου».
Η στροφή στις καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, αποτελεί τη µόνη
διέξοδο για την αποτροπή των κλιµατικών αλλαγών που απειλούν σήµερα τον
πλανήτη. Η ηλιακή ενέργεια είναι καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και
ανανεώσιµη. Με τις σηµερινές τεχνολογίες και τη χρήση φωτοβολταϊκών ένα
5-19% της ηλιακής ενέργειας µετατρέπεται σε ηλεκτρική.
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα
Στην Ελλάδα σήµερα ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα παράγει κατά µέσο όρο
ετησίως περί τις 1.150-1.500 κιλοβατώρες ανά εγκατεστηµένο κιλοβάτ
(kWh/έτος/kWp). Το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιείται παράλληλα και σε
συνδυασµό µε το δίκτυο της ∆ΕΗ (∆ιασυνδεδεµένο σύστηµα) ή να είναι
εντελώς Αυτόνοµο και να καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών
ενός κτιρίου ή µιας επαγγελµατικής χρήσης.
Το Πρόγραµµα Φωτοβολταϊκά στη Στέγη
62
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Αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που επιθυµούν
να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώµα ή τη
στέγη κτιρίου, συµπεριλαµβανοµένων των στεγάστρων βεραντών. Για να
ενταχθούν στο πρόγραµµα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο
στον οποίο θα εγκατασταθεί το σύστηµα. Τρεις είναι οι προϋποθέσεις:
1. Να υπάρχει µετρητής της ∆ΕΗ στο όνοµά σας (ή στον κοινόχρηστο
λογαριασµό της πολυκατοικίας αν επιλεγεί η συλλογική εγκατάσταση).
2. Αν πρόκειται για οικιακό καταναλωτή, να καλύπτεται µέρος των αναγκών σε
ζεστό νερό από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακός
θερµοσίφωνας, βιοµάζα, γεωθερµική αντλία θερµότητας), και
3. Αν πρόκειται για επιχείρηση, να µην έχει δοθεί κάποια άλλη επιδότηση για
φωτοβολταϊκό από εθνικά ή κοινοτικά προγράµµατα.
∆ικαίωµα ένταξης στο Πρόγραµµα έχουν επίσης τα Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) και τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου
(Ν.Π.Ι.∆.) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους
το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστηµα. Το δικαίωµα
εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήµατος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νοµικού
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου, τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει
διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στον διαχειριστή, µετά από
συναίνεση του κυρίου του κτιρίου. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος άνω
των 10 kWp σε εµπορικές-βιοµηχανικές στέγες, διέπεται από άλλους κανόνες
και ισχύουν γι’ αυτά τα συστήµατα άλλα κίνητρα. Η τοποθέτηση φ/β συστήµατων
διέπεται από πολεοδοµικούς όρους αλλά και όρους χωροθέτησης ώστε να
εξασφαλίζεται η µέγιστη απόδοση και ασφάλεια του συστήµατος.
Το σπίτι σας, σάς πληρώνει!
Όλη η παραγόµενη από το φ/β ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο
της ∆ΕΗ και πληρώνεστε γι’ αυτή µε 55 λεπτά την κιλοβατώρα (0,55€/kWh),
τιµή που είναι εγγυηµένη για 25 χρόνια. Εσείς συνεχίζετε να αγοράζετε ρεύµα
από τη ∆ΕΗ και να το πληρώνετε στην σηµερινή του τιµή (περίπου 10-12 λεπτά
την κιλοβατώρα). Η ∆ΕΗ εγκαθιστά ένα νέο µετρητή για να καταγράφει την
παραγόµενη ενέργεια η οποία συµψηφίζεται σε µηνιαία βάση µε την ενέργεια
που καταναλώνετε και πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασµό το ποσό της
διαφοράς όταν η παραγόµενη ενέργεια είναι µεγαλύτερη.
Η FOTAGON προσφέρει Πραγµατικές Επαγγελµατικές Ευκαιρίες!
∆ηµιουργήστε το δικό σας συνεργείο εγκατάστασης αγοράζοντας υλικά από
την FOTAGON (Κέρδη/10kWp έως € 7.500, 00 ανά έτος)
• Προµηθευτείτε υψηλής τεχνολογίας υλικά Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε
πολύ ανταγωνιστικές τιµές
• Άµεση εκτέλεση παραγγελιών
• Χρήση υλικών µε διεθνείς πιστοποιήσεις και χώρα προέλευσης κυρίως την Γερµανία
• Εγγύηση του συνόλου του µηχανολογικού εξοπλισµού από τον κατασκευαστή
• Παρέχουµε υποστήριξη στην µελέτη και σχεδίαση των έργων σας
σεµινάρια εκπαίδευσης
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
ABB

Μετατρέποντας το φως σε ηλεκτρική ισχύ

ABB

Παρουσιάζοντας τον πρώτο µετατροπέα φωτοβολταϊκών (Φ/Β) της ABB
Η ηλιακή ενέργεια γνωρίζει µια πραγµατικά συγκλονιστική ανάπτυξη.
Σήµερα, περίπου 4.500 MW φωτοβολταϊκής ισχύος εγκαθίστανται σε όλο τον
κόσµο ετησίως – όταν το 1996 ο αντίστοιχος αριθµός ήταν κάτω των 100 MW –
και η επέκταση συνεχίζεται εκθετικά.
Αυτή η γρήγορη ανάπτυξη υποστηρίζεται από εθνικά κίνητρα, όπως αυτό που
αποκαλείται “ειδικό τιµολόγιο τροφοδοσίας δικτύου” (feed-in tariff).
Ο συνδυασµός περιβαλλοντικής και βιοµηχανικής πολιτικής οδηγεί στην
ανάπτυξη της αγοράς και κατά συνέπεια στη µείωση του κόστους των Φ/Β
πάνελ και του υπόλοιπου εξοπλισµού που συνιστούν ένα Φ/Β πάρκο. Η Φ/Β
ενέργεια προσεγγίζει γρήγορα, πλέον, το σηµείο εκείνο στο οποίο το κόστος
ανά kWh της Φ/Β ενέργειας ταυτίζεται µε αυτό των συµβατικών ενεργειακών
πηγών (γνωστό και ως grid parity).
Ενώ οι πρώτες Φ/Β εφαρµογές παρείχαν συνήθως ενέργεια σε αυτόνοµες
εγκαταστάσεις, µεγάλες διατάξεις από Φ/Β πάνελ κατασκευάζονται διαρκώς
για να παρέχουν ενέργεια στο δίκτυο. Η σύνδεσή τους στο δίκτυο απαιτεί
αποδοτικούς, αξιόπιστους και οικονοµικούς µετατροπείς.
64
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Οι Φ/Β εγκαταστάσεις αντιπροσωπεύουν µια πολύ απαιτητική αγορά.
∆εδοµένου ότι το κόστος και η αξιοπιστία είναι οι πιο σηµαντικοί παράγοντες
για την οικονοµική βιωσιµότητά τους, οι µετατροπείς πρέπει όχι µόνο να
λειτουργούν µε τον υψηλότερο βαθµό αξιοπιστίας αλλά ταυτόχρονα να είναι
οικονοµικά και ενεργειακά αποδοτικοί, συµπαγείς, µε µεγάλη διάρκεια ζωής
και εύκολοι στην εγκατάσταση. Επιπλέον, πρέπει να λειτουργούν κάτω από
πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες, αντιµετωπίζοντας σηµαντικά εύρη
µεταβολών σε επίπεδα θερµοκρασίας και υγρασίας.
Η ΑΒΒ αντιµετώπισε αυτές τις απαιτήσεις αναπτύσσοντας ένα µετατροπέα που
βασίζεται στις επιτυχηµένες και ευρέως χρησιµοποιούµενες σειρές
βιοµηχανικών µετατροπέων συχνότητας και σε αυτούς των αιολικών πάρκων,
ενσωµατώνοντας µε τον τρόπο αυτό εµπειρία τριάντα ετών σε σχεδίαση και
κατασκευή.
Οι µετατροπείς σχεδιάστηκαν για να παρέχουν αξιόπιστη λειτουργία για
τουλάχιστον είκοσι χρόνια και φυσικά υποστηρίζονται από τις αποδεδειγµένες
πρακτικές συντήρησης και service της ΑΒΒ.
Η νέα σειρά κεντρικών µετατροπέων PVS800 της ΑΒΒ είναι σχεδιασµένη τόσο
για µεγάλες Φ/Β εγκαταστάσεις που εδράζονται στο έδαφος όσο και για
εγκαταστάσεις σε εµπορικά και βιοµηχανικά κτίρια. Η σειρά κεντρικών
µετατροπέων PVS800 είναι διαθέσιµη σε τρεις διαβαθµίσεις ισχύος: 100, 250
και 500 kW.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας σειράς κεντρικών µετατροπέων
περιλαµβάνουν:
• Αποδεδειγµένη τεχνολογία η οποία εξασφαλίζει µεγάλη διάρκεια ζωής
• Συµπαγή και αρθρωτή σχεδίαση που απαιτεί λιγότερο χώρο και επιτρέπει τη
γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση
• Κορυφαία βιοµηχανική σχεδίαση που οδηγεί σε αυξηµένη αξιοπιστία
• Μεγάλο εύρος αποµακρυσµένης και επιτόπιας επικοινωνίας
• Ταχύτατες υπηρεσίες υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων
µέσα από το παγκόσµιο δίκτυο εξυπηρέτησης της ΑΒΒ.

Ο κεντρικός µετατροπέας
PVS800, ισχύος 250 kW.
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2. Σχεδιασµός και σύνδεση µε
το δίκτυο για ένα σύστηµα
αποτελούµενο από δύο
κεντρικούς µετατροπείς ΑΒΒ.
Οι µετατροπείς µπορούν να
χειριστούν τάσεις εισόδου έως
και 900 V.

Σχεδιασµός του µετατροπέα
Η γενική σχεδίαση του µετατροπέα φαίνεται στο σχήµα 2. Προκειµένου να
παρέχει ισχύ στο δίκτυο, η εγκατάσταση πρέπει να ικανοποιεί αυστηρές
απαιτήσεις. Αυτό αντανακλάται στα ενσωµατωµένα χαρακτηριστικά
ασφάλειας και προστασίας, τόσο στην πλευρά AC όσο και στην πλευρά DC, και
στη δυνατότητα αντιστάθµισης του συντελεστή ισχύος. Ο µετατροπέας είναι
εξοπλισµένος µε προστασία αιχµών τάσης και στις δύο πλευρές AC/DC και µε
συστήµατα επιτήρησης δικτύου τα οποία προσαρµόζονται στις εκάστοτε
ιδιαίτερες συνθήκες. Επιπρόσθετα, ο κεντρικός µετατροπέας της ΑΒΒ µπορεί
να ικανοποιήσει τις παρούσες αλλά και µελλοντικές απαιτήσεις του
∆ιαχειριστή ∆ικτύου µε τις λειτουργίες αντιστάθµισης αέργου ισχύος και
µείωσης ισχύος. Ο µετατροπέας έχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε βιοµηχανικά
δίκτυα πληροφοριών (Modbus, PROFIBUS, CANopen και Ethernet),
επιτρέποντας τοπικό και αποµακρυσµένο έλεγχο και επιτήρηση.
Ένας αλγόριθµος παρακολούθησης του σηµείου µέγιστης παραγόµενης ισχύος
(Maximum Power Point Tracking - MPPT) εξασφαλίζει ότι η ενέργεια που
αποδίδεται στο δίκτυο από τα Φ/Β πάνελ βρίσκεται στο υψηλότερο δυνατό
σηµείο. Αυτό απαιτείται γιατί η χαρακτηριστική καµπύλη ρεύµατος – τάσης
µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε τη διαθέσιµη ηλιακή ακτινοβολία και τη
θερµοκρασία των Φ/Β κυψελών. Το MPPT εξασφαλίζει ότι, ανεξάρτητα από
τις συνθήκες, οι κυψέλες λειτουργούν στο σηµείο παροχής της µέγιστης
ισχύος τους.
Σύνδεση στο δίκτυο τροφοδοσίας
Στην περίπτωση µικρότερων εγκαταστάσεων, η ισχύς συνήθως διανέµεται
απευθείας στο δίκτυο διανοµής χαµηλής τάσης. Μεγαλύτερες µονάδες
συνήθως συνδέονται στο δίκτυο µέσης τάσης µέσω ενός µετασχηµατιστή και
του σχετικού διακοπτικού υλικού3. Σε µερικές εφαρµογές η τοπολογία του
κεντρικού µετατροπέα της ABB επιτρέπει τη σύνδεση περισσότερων του ενός
µετατροπέων στον ίδιο µετασχηµατιστή, κάτι που αποτελεί σηµαντικό
παράγοντα µείωσης του κόστους.
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3. Επικοινωνία δεδοµένων
και σύνδεση για τον
κεντρικό µετατροπέα της
ΑΒΒ.

Μια λαµπρή προοπτική
Η περιβαλλοντική συνειδητοποίηση και τα συνεχώς µειούµενα κόστη
σηµαίνουν ότι η αγορά των Φ/Β αυξάνεται διαρκώς και επεκτείνεται σε
ολοένα και περισσότερες χώρες. Πολλές κυβερνήσεις υποστηρίζουν την
ηλιακή ενέργεια µε συµφέροντα τιµολόγια τροφοδοσίας δικτύου. Η ιδέα πίσω
από αυτά τα τιµολόγια είναι ότι καθιστούν την επένδυση σε παραγωγή
καθαρής ενέργειας πιο ελκυστική, και έτσι, αυξάνοντας τον όγκο της αγοράς,
ωθούν το κόστος κατασκευής προς τα κάτω. Αυτή η προσέγγιση είναι
ιδιαίτερα επιτυχής: εκτιµάται ότι σε πέντε χρόνια θα έχει επιτευχθεί το
σηµείο “grid parity” σε περιοχές µε υψηλή ηλιακή ακτινοβολία και υψηλά
κόστη ηλεκτρισµού αιχµής, όπως είναι η Καλιφόρνια και η Ιταλία.
Από τη στιγµή που το grid parity θα έχει επιτευχθεί, οι ηλιακές αγορές θα
βρεθούν µπροστά σε µια ακόµα µεγαλύτερη ανάπτυξη, κάτι που είναι
ασφαλώς επιθυµητό από τη σκοπιά της µείωσης εκποµπών ρύπων και της
απεξάρτησης από την καύση άνθρακα.
Η ΑΒΒ, αξιοποιώντας την 30 ή εµπειρία της στη σχεδίαση και κατασκευή
µετατροπέων συχνότητας, και ειδικά εκείνων που χρησιµοποιούνται σε
ανεµογεννήτριες, επενδύει και δηλώνει παρούσα και στον κλάδο των Φ/Β
πάρκων.
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CAPAROL

Εξοικονοµήστε ενέργεια µε ψυχρό χρώµα

CAPAROL

Προϊόν νανοτεχνολογίας µε υψηλό βαθµό ανάκλασης φωτός. Υπερκαλύπτει
την προδιαγραφή ψυχρών χρωµάτων. Τα νανοµόρια αντανακλούν την ηλιακή
ακτινοβολία και η επιφάνεια παραµένει δροσερή. Αντίθετα µε τα συµβατικά
χρώµατα όπου συµβαίνει απορρόφηση θερµότητας και η κατανάλωση
ενέργειας που απαιτείται για δροσισµό είναι µεγαλύτερη.
Με εξαιρετική πρόσφυση σχεδόν σε όλα τα υποστρώµατα, όπως τοιχοποιία,
γαλβανιζέ επιφάνειες, σκληρό PVC, ξυλεία. Προστατεύει τον σιδηροπολισµό
από το διοξείδιο του άνθρακα και παρέχει µεγάλη προστασία από τους
ατµοσφαιρικούς ρύπους και τη βροχή. Χρωµατίζεται σε αµέτρητες
αποχρώσεις µέσω του συστήµατος χρωµατισµού ColorExpress.
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CONERGY

Νέες φωτοβολταϊκές γεννήτριες

CONERGY

∆ιαθέσιµες και στην ελληνική αγορά είναι πλέον οι νέες Φ/Β γεννήτριες
Conergy EcoPro και Conergy PH.
Οι Φ/Β γεννήτριες Conergy EcoPro είναι εξοπλισµένες µε 60 αποδοτικές
πολυκρυσταλλικές κυψέλες µε τριπλή µπάρας τροφοδότησης (3 - busbar cells)
και ένα στιβαρό πλαίσιο και είναι πραγµατικά πολύ ελαφριές αφού ζυγίζουν
λιγότερο από 19kg. Το πλαίσιο τους είναι ανθεκτικό στο ψύχος, ενώ το κυτίο
διασύνδεσης τους είναι πλήρως αεριζόµενο και ερµητικά σφραγισµένο. Είναι
κατασκευασµένες σύµφωνα µε τα υψηλότερα Γερµανικά ποιοτικά πρότυπα
και πάντα µε τη χρήση υλικών υψηλής ποιότητας, γεγονός που τις καθιστά
ιδανικές για χρήση σε βιοµηχανικές στέγες και εγκαταστάσεις σε ελεύθερες
εκτάσεις. Οι Φ/Β γεννήτριες Conergy EcoPro διατίθενται σε κατηγορίες
ισχύος 215 – 240Wp.
Οι Φ/Β γεννήτριες Conergy PH προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο ενεργειακής
παραγωγής ταυτόχρονα µε µια ελκυστική σχέση τιµής - απόδοσης.
Οι συγκεκριµένες Φ/Β γεννήτριες διακρίνονται για τις υψηλές αποδόσεις τους
και τη µεγάλη διάρκεια ζωής, ενώ έχουν αποδείξει την αξία τους σε
πρακτικές εφαρµογές κατά τη διάρκεια των ετών. Η παραγωγή τους είναι
πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001 και
ανταποκρίνεται και αυτές στα υψηλά πρότυπα ποιότητας της Conergy. Χάρη
στην υψηλή ποιότητα κατασκευής και στις τυποποιηµένες διαστάσεις, οι Φ/Β
γεννήτριες Conergy σειράς PH µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε όλες σχεδόν
τις εφαρµογές.
∆ιατίθενται µε µονοκρυσταλλικές και πολυκρυσταλλικές κυψέλες σε
διάφορες κατηγορίες ισχύος και διαστάσεις. Ένα ακόµα πλεονέκτηµα τους
είναι η θετική ανοχή ισχύος, ενώ επιπλέον διαθέτουν 5-ετή εγγύηση.
Conergy company profile
Η Conergy ΜΕΠΕ είναι θυγατρική του γερµανικού Οµίλου Conergy AG, ο
οποίος δραστηριοποιείται στην κατασκευή και προώθηση προηγµένης
τεχνολογίας προϊόντων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας καθώς και στη µελέτη
και υλοποίηση µεγάλων Φ/Β Συστηµάτων µε το «κλειδί στο χέρι».
∆ιαθέτοντας µακρόχρονη εµπειρία στην προµήθεια, το σχεδιασµό, τη µελέτη
και την εγκατάσταση χιλιάδων Φ/Β έργων, η Conergy ΜΕΠΕ έχει ηγετικό ρόλο
στην Ελληνική αγορά Φωτοβολταϊκών διατηρώντας σταθερά υψηλά µερίδια
κατά την τετραετία 2007-2010. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε 15 χώρες, έχει
προµηθεύσει Φ/Β συστήµατα συνολικής ισχύος άνω του 1,5 GWp παγκοσµίως,
ενώ έχει υλοποιήσει έργα µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ άνω των 500
ΜWp.
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EXEL GROUP

∆ύο νέα συστήµατα στήριξης Φ/Β πλαισίων

EXEL GROUP

Το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς έχουν προσελκύσει τα νέα συστήµατα
στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων που σχεδίασε και παρουσίασε πρόσφατα η
ExelGroup. Πρόκειται για το σύστηµα στήριξης για επί εδάφους
εγκαταστάσεις Exel G3 και το σύστηµα στήριξης για επί οροφών
εγκαταστάσεις Exel RB3.
Η βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων επί εδάφους Exel G3 είναι ένα
µονοπάσσαλο σύστηµα στον κατά µήκος άξονα. Είναι ιδανική για περιοχές µε
ισχυρούς ανέµους (π.χ.νησιωτικές περιοχές), είναι εύκολα προσαρµόσιµη σε
εδάφη µε µεγάλη κλίση και ζυγίζει 0,08kg/W. Συγκεκριµένα, η Exel G3
διαθέτει:
• ∆υνατότητα τοποθέτησης σε όλους τους τύπους εδάφους
• ∆υνατότητα γρήγορης και εύκολης ρύθµισης της κλίσης
• Ένα (1) σηµείο πάκτωσης ανά στατικό φορέα
• Τρεις (3) εναλλακτικούς τρόπους θεµελίωσης:
1. Εδαφοπάσσαλος
2. Σύνδεση σε πέλµα σκυροδέµατος
3. Έµπιξη µε χρήση Wagon-Drill και τσιµεντενέµατος
• ∆υνατότητα προσαρµογής της θέσης των τεγίδων ώστε να είναι δυνατή η
τοποθέτηση όλων των τύπων Φ/Β πλαισίων
• ∆υνατότητα ρύθµισης για τοποθέτηση σε µη διαµορφωµένα, επικλινή και
βραχώδη εδάφη
• Χωροθέτηση µε χρήση µονού πασσάλου κατά µήκος της συστοιχίας (ένα
σηµείο πάκτωσης) για δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης και προσαρµογής
σε ιδιαίτερες συνθήκες εδάφους, και
• Ανταγωνιστικό κόστος
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Η βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων για οροφές Exel RB3 αποτελεί µια
ιδανική επιλογή για επίπεδες οροφές, µε ανάγκη για τοποθέτηση
περισσότερων του ενός φ/β πλαισίου σε κάθετη ή οριζόντια θέση µε ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά:
• Εύκολα ρυθµιζόµενη κλίση
• Εύρος ρύθµισης της γωνίας 23 - 30 µοίρες
• Μέθοδος ασφαλούς στερέωσης µε τη χρήση εκτονούµενων αγκυρίων
• ∆υνατότητα προσυναρµολόγησης του φωτοβολταϊκού πλαισίου στη βάση
στήριξης, για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
• Για οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων
Η σειρά Exel RB3 διατίθεται σε 4 εκδοχές:
• RB3/2P: Εύρος ρύθµισης της γωνίας 23-30 µοίρες
Για κατακόρυφη (portrait) τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών
πλαισίων (συνίσταται για συστοιχίες άνω των 3 στηλών)
Βάρος RB3/2P = 10 kg /m2
• RB3/2L: Εύρος ρύθµισης της γωνίας 23-30 µοίρες (δυνατότητα µικρότερης
γωνίας κλίσης, κατά παραγγελία)
Για οριζόντια (landscape) τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών
πλαισίων (συνίσταται για συστοιχίες άνω των 2 στηλών)
• RB3/3L: Εύρος ρύθµισης της γωνίας 23-30 µοίρες (δυνατότητα µικρότερης
γωνίας κλίσης, κατά παραγγελία)
Για οριζόντια (landscape) τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων
(συνίσταται για συστοιχίες άνω των 2 στηλών)
Βάρος RB3/3L = 11 kg /m2
• RB3/4L: Εύρος ρύθµισης της γωνίας 23-30 µοίρες (δυνατότητα µικρότερης
γωνίας κλίσης, κατά παραγγελία)
Για οριζόντια (landscape) τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων
(συνίσταται για συστοιχίες άνω των 2 στηλών)
Και οι δύο βάσεις είναι κατασκευασµένες από χάλυβα υψηλής αντοχής
γαλβανισµένο εν θερµώ, είναι προϊόντα πιστοποιηµένης διαδικασίας
παραγωγής κατά το πρότυπο ISO 9001/2000 από το φορέα πιστοποίησης TÜV
Hellas και ελεγµένες σύµφωνα µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων.
Τέλος, κανένα µέρος της χαλύβδινης κατασκευής δεν έχει επικάθιση
ψευδαργύρου µε πάχος µικρότερο των 55 µm (390 g/m2), γεγονός που δίνει
αντοχή στην οξείδωση µέχρι και 40έτη.
Ο Τεχνικός ∆ιευθυντής της ExelGroup, κ. Στέφανος Καζέλης ανέφερε ότι
«αυτό που χαρακτηρίζει τα συστήµατα στήριξης φ/β πλαισίων Exel G3 (για
πάρκα επί εδάφους) και Exel RB3 (για οροφές) είναι η απλότητα του
σχεδιασµού τους, η λειτουργικότητα τους και ασφαλώς η υψηλή αντοχή τους
σε βάθος χρόνου».
Για περισσότερες πληροφορίες
Καραϊλή Πελαγία
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GENESIS ENERGY

Μια καινούργια ιδέα, γεννήθηκε στο χώρο

GENESIS ENERGY

Στην GENESIS ENERGY, εταιρία µε ενεργειακά συστήµατα για κάθε
επαγγελµατικό και οικιακό χώρο, θα µπορείτε να βρείτε αυτοµατοποιηµένους
πίνακες αντιστάθµισης ισχύος της Ιταλικής εταιρίας ITALFARAD, καθώς και
ιδέες και λύσεις για φωτοβολταικά και ανεµογεννήτριες.
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ιδιώτες και οργανισµούς παρέχοντας υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες και υλοποιώντας επενδυτικά σχέδια µικρής και µεγάλης
κλίµακας. Μέσω στρατηγικών συνεργασιών που έχει αναπτύξει µε κορυφαίες
εταιρείες του κλάδου, είναι σε θέση να εγγυάται την έγκαιρη παράδοση
ποιοτικών προϊόντων τα οποία καλύπτουν όλο το εύρος αναγκών µιας
επένδυσης προσφέροντας απόλυτα εξατοµικευµένες προτάσεις και λύσεις,
χρησιµοποιώντας όλες τις διαθέσιµες τεχνολογίες αιχµής.
Η στελέχωση της εταιρίας περιλαµβάνει καταρτισµένους µηχανικούς
διαφόρων ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγους, µηχανολόγους µηχανικούς, εταιρία
συµβούλων-οικονοµολόγους) που αναλαµβάνουν την υλοποίηση όλων των
φάσεων του έργου (µελέτη-αδειοδότηση -κατασκευή- συντήρηση)
προσφέροντας λύσεις ‘‘µε το κλειδί στο χέρι’’.
Η εµπορική της κατεύθυνση βασίζετε σε 4 άξονες που αφορούν:
• Στον σχεδιασµό, στην µελέτη, στην εγκατάσταση και συντήρηση
Φωτοβολταϊκών συστηµάτων.
• Στην µελέτη και εγκατάσταση αυτοµατοποιηµένων πινάκων αντιστάθµισης
ισχύος. Η GENESIS ENERGY σε ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέµα (KENAK ΦΕΚ
407/09-04-2010) προτείνει τις πλέον ενδεδειγµένες λύσεις για την
διόρθωση του συνηµιτόνου φ (cos φ) και την εξοικονόµηση ενέργειας, σε
επαγγελµατικές εγκαταστάσεις.
• Στην αιολική µελέτη και εγκατάσταση ανεµογεννητριών µικρής κλίµακας
έως 20Kw.
• Στην σύσταση αλλαγής ενεργειακού εναλλακτικού παρόχου ρεύµατος,
ολοκληρώνοντας την ενεργειακή συµβολή µας για εξοικονόµηση και
οικονοµία. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αφορά και οικιακούς καταναλωτές.
Σίγουρα επίσης θα βρείτε, µια τεκµηριωµένη άποψη από το επιστηµονικό
επιτελείο της εταιρίας και διάθεση να «διαβάσουµε» κάθε ανάγκη της
επιχείρησή σας και να δώσουµε την ενδεδειγµένη λύση.
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MAKITA

Ο κατάλληλος «Εξολοθρευτής» για σκληρές συνθήκες

MAKITA

Η Makita Ελλάς παρουσιάζει το Άρµα Κοπής Θάµνων FLG5000, το µοναδικό
µηχάνηµα που θα βρείτε στην αγορά, ειδικά κατασκευασµένο για τα
εγκαταλελειµµένα χωράφια και τις στεπώδεις εκτάσεις. Το άρµα κοπής
θάµνων της Makita µε αυτοκίνηση, υπερνικά χωρίς δυσκολία τα ψηλά
(ξηρά ή µη) αγριόχορτα, τους πυκνούς θάµνους, ακόµα και τα δενδρύλια
χάρει στο βάρος του, την ταχύτητα που αναπτύσει και τον ειδικό
προστατευτικό προφυλακτήρα που διαθέτει. Πραγµατικά σκληροτράχηλος
«εργάτης» µε συµπαγή κατασκευή και ιδιαίτερα χαµηλό κέντρο βάρους, το
FLG5000 φέρει περιστρεφόµενη ράβδο µε 24 λεπίδες σχήµατος Υ µε τη
δυνατότητα µεµονωµένης αντικατάστασης, έτσι ώστε το κόστος σκληρής
χρήσης να είναι χαµηλό.
Το µηχάνηµα ενδείκνυται για χρήση σε φωτοβολταϊκά πάρκα και εκτάσεις
καλυµµένες µε φωτοβολταϊκά πάνελ όπου δεν έχουν χρησιµοποιηθεί
ρυθµιζόµενα ανυψωτικά ψαλίδια για την τοποθέτηση των πάνελ και
εµφανίζονται ανεπιθύµητα φαινόµενα σκίασης.
Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή πραγµατοποιεί καθαρισµό µεγάλων εκτάσεων
5 φορές πιο γρήγορα και ξεκούραστα από ένα θαµνοκοπτικό µηχάνηµα
µεγάλου κυβισµού.
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PYD

Θερµική ευεξία µε εξοικονόµηση ενέργειας

PYD

∆εν είναι µόνο οι εφευρέσεις στην υψηλή τεχνολογία οι
οποίες δηµιουργούν σταθµούς στην εξέλιξη και έχουν
διάρκεια. Τις περισσότερες φορές είναι απλές οι ιδέες για
την ιδανική λύση ενός προβλήµατος.
Αισθητή Ευεξία
Η εταιρία PYD® εφεύρεσε, συνδύασε και ένωσε τις
εξαιρετικές ιδιότητες της πυραµίδας µε εκείνες του
αλουµινίου. Η επιφάνεια της πυραµίδας σε σχέση µε την
βασική επιφάνεια της είναι περίπου κατά 30 % µεγαλύτερη
και µάλιστα µε εξαιρετικές στατικές ιδιότητες. Το αλουµίνιο
διακρίνεται για την εξαιρετικά καλή θερµική του
αγωγιµότητα. Οι ιδιότητες αυτές συνδυάζονται στην PYD®
έτσι ώστε ακόµη και µε χαµηλότερες θερµοκρασίες να
έχουµε µεγαλύτερη θερµική απόδοση από ότι στις
συνηθισµένες θερµάνσεις δαπέδου.
Οµοιόµορφη θερµοκρασία στην επιφάνεια σηµαίνει
αισθητή θερµική ευεξία.
Ρύθµιση ...? Βεβαίως!
Λόγω του γεωµετρικού σχήµατος της πυραµίδας αυξάνεται
η θερµική επιφάνεια ενώ ταυτόχρονα µειώνεται η συνολική
µάζα αδρανείας λόγω του αέρα που εγκλωβίζεται από κάτω.
Ως αποτέλεσµα η PYD® προσφέρει την µεγαλύτερη άνεση,
µε γρήγορη ρύθµιση και ταυτόχρονη εξοικονόµηση
ενέργειας. Σε ξηρές κατασκευές δεν υπάρχει καθόλου µάζα
αδρανείας.

Για περισσότερες πληροφορίες
Ιωάννης Μούκας
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος
Ελλάδος
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Κατάλληλο για Όλα τα είδη δαπέδου
Μπορείτε να τοποθετήσετε όποιο είδος δαπέδου
επιθυµείτε είτε αυτό είναι το κλασσικό παρκέ χωρίς
θερµοµπετόν είτε το κολλητό όπως επίσης και όλα τα
συνηθισµένα είδη πλακιδίων, µοκετών, Laminat σε
θερµοµπετόν. Σε υπάρχοντα κτίρια είναι δυνατή η
εφαρµογή από ένα ύψος 2cm και άνω. Για ότι όµως και να
επιλέξετε έχουµε πάντα την κατάλληλη λύση.
Όλες οι γνώσεις που αποκτήσαµε κατά την διάρκεια της
πολύχρονης εµπειρίας µας και οι άπειρες µετρήσεις που
έχουµε κάνει, έχουν ήδη επιβεβαιωθεί και πιστοποιηθεί
από ανεξάρτητα ινστιτούτα µετρήσεων και αναλύσεων.

Το γεωµετρικό σχήµα της πυραµίδας έχει πολλαπλές εφαρµογές.
Αυτό το διακρίναµε και το προσαρµόσαµε για τις σύγχρονες ανάγκες σας
Η καρδιά της PYD® είναι το πατενταρισµένο θερµοέλασµα αλουµινίου σε
πυραµιδοειδή µορφή. Αυτό εγγυάται την άµεση µεταφορά και οµοιόµορφη
µετάδοση της θερµότητας από τον σωλήνα στην επιφάνεια.
PYD® για την Υγεία
∆ιάφορες µετρήσεις και αναλύσεις που έγιναν µε θέµα την σχέση θέρµανσης
δαπέδου και ασθενειών των κάτω άκρων κατέληξαν σε µία θεαµατικά
κοινή διαπίστωση: Σε πάνω από το ένα τρίτο των περιπτώσεων υπήρξε µία
ουσιαστική βελτίωση συµπτωµάτων. Αιτία για αυτό είναι ότι µε την PYD® οι
θερµοκρασίες προσαγωγής βρίσκονται ήδη κάτω από την θερµοκρασία του
σώµατος. Ακόµη και για τους αλλεργικούς η PYD® αποτελεί ευχάριστη λύση
επειδή δεν δηµιουργεί ούτε ξηρή ατµόσφαιρα ούτε ρεύµατα αέρα.
Η εξοικονόµηση
Οι τιµές των καυσίµων διαγράφουν µία ανυσηχητική συνεχή ανοδική τάση.
Με την εγκατάσταση του συστήµατος PYD® µπορείτε να εφησυχάσετε αφού
έχετε µείωση του κόστους λειτουργίας µέχρι και 40 % σε σχέση µε άλλα
συστήµατα θέρµανσης αλλά και την δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί και να
συνδυαστεί µε οποιαδήποτε εναλλακτική µορφή ενέργειας οικονοµικότερα
και αποτελεσµατικότερα.
Εµπειρία και Καινοτοµία - ο άριστος συνδυασµός!
Περισσότερα από εικοσιπέντε χρόνια ύπαρξης χαρακτηρίζουν την εταιρία miHeiztechnik GmbH µε παράδοση, εµπειρία, πρωτοτυπία και πρωτοπορία στην
ανάπτυξη συστηµάτων θέρµανσης δαπέδου. Στο διάστηµα αυτό ο τοµέας
ανάπτυξης και έρευνας της εταιρίας έχει εκπονήσει και πατεντάρει διάφορα
συστήµατα µε στόχο πάντα την συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της
απόδοσης όλων των προϊόντων. Με το σύστηµα θέρµανσης δαπέδου PYD®
δηµιουργήσαµε ένα σύστηµα, το οποίο έχει ως θέµα την εξοικονόµηση
ενέργειας, την άµεση ρύθµιση και άµεση αντίδραση, την απόδοση και
θερµική ευεξία αλλά και την γρήγορη τοποθέτηση. Η PYD® θέτει πλέον νέα
ορόσηµα στην τεχνολογία της θέρµανσης για δηµιουργία θερµικής άνεσης και
εξοικονόµησης ενέργειας στο υψηλότερο επίπεδο.
Από κάθε άποψη καλύτερο
Οµοιόµορφη µετάδοση θερµοκρασίας στο δάπεδο λόγω της εξαιρετικής
θερµικής αγωγιµότητας.
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EXEL GROUP

Σχεδιασµός και παραγωγή νέου πρωτοποριακού στηρίγµατος
βάσης για επικλινείς οροφές
EXEL GROUP

Η ExelGroup σχεδίασε και παράγει ένα πρωτοποριακό ρυθµιζόµενο στήριγµα
για το σύστηµα στήριξης για επικλινείς οροφές Exel RB2.
Το ρυθµιζόµενο αυτό στήριγµα έχει δυνατότητα πολλαπλών ρυθµίσεων, ώστε
να αντιµετωπίζονται επιτυχώς και άµεσα τα συχνά προβλήµατα της
ασυµβατότητας που προκύπτουν από τη µη τυποποιηµένη κατασκευή των
κεραµοσκεπών, που ισχύει για τις κατασκευές στην Ελλάδα. Το εύρος των
ρυθµίσεων που το σύστηµα δύναται να λάβει, το καθιστά το πλέον ευέλικτο
και χρηστικό εργαλείο για τους εγκαταστάτες. Η ισχυρή κατασκευή του
πέλµατος του συστήµατος και οι πολλές οπές που διαθέτει, παρέχουν στον
εγκαταστάτη πρακτικότητα και ευχέρεια στην τοποθέτηση. Eίναι
κατασκευασµένο από χάλυβα και γαλβανισµένο εν θερµώ για µεγάλη αντοχή
σε σκληρή χρήση. Συνοδεύεται από τεχνικό εγχειρίδιο.
Η ExelGroup, αποτελεί σήµερα την πρωτοπόρο παραγωγό ελληνικών
φωτοβολταϊκών πλαισίων υψηλής απόδοσης, σταθερών βάσεων στήριξης
µεγάλης αντοχής και ολοκληρωµένων συστηµάτων οροφής. Η εταιρία διαθέτει
εξειδικευµένη τεχνογνωσία και ένα µοντέρνο εργοστάσιο παραγωγής
φωτοβολταϊκών πλαισίων.
Το σύγχρονο, βιοκλιµατικό εργοστάσιο στη ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου στο Κιλκίς, σε
συνδυασµό µε τον πλήρως αυτοµατοποιηµένο και τελευταίας τεχνολογίας
εξοπλισµό αλλά και τις αυστηρά επιλεγµένες α’ ύλες, παρέχουν σε κάθε
επενδυτή φωτοβολταϊκών πάρκων, ποιοτικά προϊόντα αλλά και την
απαιτούµενη ασφάλεια.
Η ExelGroup είναι µια ισχυρή εταιρία, η οποία διαθέτει 30 χρόνια εµπειρίας
και ολοκληρωµένη παρουσία στην αγορά των φωτοβολταϊκών:
• Με µια κάθετη µονάδα κατασκευής µεταλλικών προϊόντων και βάσεων
στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων µε παραγωγική δυνατότητα
100 MW /βάρδια
• Με ένα σύγχρονο βιοκλιµατικό εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών
πλαισίων, παραγωγικής δυνατότητας 75 MW / έτος
• Με συνεργασίες µε τους µεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους κατασκευαστές
αντιστροφέων τάσης (inverters)
• Με συµµετοχή, από τον Ιούνιο του 2009, στην υλοποίηση φωτοβολταϊκών
πάρκων µε συνολική ισχύ πάνω από 19MW
Απευθυνόµενη σε ιδιώτες, επιχειρηµατίες αλλά και σε φορείς του ∆ηµόσιου
τοµέα, µε την συνδροµή ενός εξειδικευµένου και αξιόπιστου δικτύου
συνεργατών, έχει θέσει ως βασικό στόχο να αποτελέσει µια ισχυρή
επιχειρηµατική µονάδα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
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TSOGLIS GROUP A.E.

Άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα

TSOGLIS GROUP A.E.

Ο όµιλος εταιριών TSOGLIS GROUP A.E. δραστηριοποιείται µε ιδιαίτερη
δυναµική από το 1997 µε την εταιρία ΥδροCanal, στο χώρο της παραγωγής και
εγκατάστασης συστήµατος υδρορροών, και µε την εταιρία DomoKem, σ’ αυτόν
της εφαρµογής µονώσεων και εµπορίας µονωτικών δοµικών υλικών.
Η TSOGLIS GROUP A.E. έχει έδρα µε κεντρικό κατάστηµα, πλήρως
εξοπλισµένο, σε έκταση 5000 m2 στον Πύργο Ν. Ηλείας (Αγ. Γεωργίου 187) και
µε στην Αθήνα στην περιοχή της Παλλήνης (Παλλάδος Αθηνάς 39 & Λεωφ.
Μαραθώνος).
Το δίκτυο διανοµής είναι ικανό να εξυπηρετήσει το µεγαλύτερο τµήµα του
ελλαδικού χώρου µε έµπειρους τεχνίτες, µε πείρα από διεθνές δίκτυο, µε
ιδιόκτητες αυτοκινούµενες µονάδες (εργαστήρια) του οµίλου και άλλα των
αντιπροσώπων και συνεργατών. Το δίκτυο εκτίνεται στις περιοχές: Αίγιο,
Αµαλιάδα, Αργοστόλι Κεφαλονιάς, Ναύπλιο, Θεσσαλονίκη, Καλαµάτα,
Καρδίτσα, Κιάτο, Νάουσα, Σπερχιώτιδα Φθιώτιδας, Τριχωνίδα
Αιτωλοακαρνανίας, Φιλιατρά Μεσσηνίας, Χαλκίδα, Χαλκιδική.
Για τα έργα του οµίλου TSOGLIS GROUP A.E. παρέχεται 15 χρόνια γραπτή
εγγύηση για την ποιότητα και λειτουργικότητα των χρησιµοποιούµενων
υλικών και 5 χρόνια δωρεάν service, εάν αυτό χρειαστεί, δίχως να επιφέρει
περαιτέρω οικονοµικές υποχρεώσεις για τον πελάτη.
Η εταιρία ΥδροCanal, µέλος του οµίλου TSOGLIS GROUP A.E.,
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τοποθέτηση µονοκόµµατων υδρορροών
αλουµινίου και χαλκού. Η άριστη ποιότητα της κατασκευής επιτυγχάνεται µε
τη χρήση εσωτερικού τρόπου στήριξης των υδρορροών, την αποφυγή
ενώσεων, τη χρήση πρωτογενούς κράµατος αλουµινίου και των 34
ηλεκτροστατικών αποχρώσεων. Τα παραπάνω προδιαθέτουν την κατασκευή
ενός λειτουργικού συστήµατος υδρορροών µε µεγάλη αντοχή στις καιρικές
συνθήκες, διάρκεια στο χρόνο και καλαισθησία. Το σύστηµα προστατεύει το
κέλυφος του κτιρίου καθώς δε φουσκώνουν τα χρώµατα - σοβάδες και δε
µαυρίζουν οι τοίχοι.
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Η διεθνής κατοχυρωµένη πατέντα προφύλαξης των υδρορροών και της
σκεπής από φερτά στοιχεία και πουλιά προδιαγράφει την µελλοντικά άριστη
λειτουργικότητα του συστήµατος. Η καινοτοµία αυτή ονοµάζεται χτένι
(κάλυψης υδρορροής αριθµ.:1005445 και ντερέδων αριθµ.:6002469) και
κατασκευάζεται από πρωτογενές κράµα αλουµινίου και διατίθεται σε 34
ηλεκτροστατικά χρώµατα.
Το αλουµίνιο που χρησιµοποιεί η εταιρία ΥδροCanal και οι βαφές της
ανταποκρίνονται πλήρως σε όλες τις δοκιµές ∆ιεθνών προτύπων E.C.C.A. και
πιστοποιούνται µε ISO 9001:2008.
Η εταιρία DomoKem ανήκει επίσης στον όµιλο TSOGLIS GROUP A.E. και
βρίσκεται σε αποκλειστική συνεργασία µε την Polykem, Dow και Isomat.
Παρέχει εγκαταστάσεις θερµοπροσώψεων (σύστηµα KELYFOS),
υγροµονώσεις, θερµοµονώσεις, ηχοµονώσεις καθώς επίσης και πρώτες ύλες
µονώσεων και ξηρά δόµηση προς εµπορία.
Η εταιρία DomoKem µε τους έµπειρους τεχνίτες είναι πρόθυµη και ικανή να
θωρακίσει πλήρως ένα κτίριο, να το προστατέψει από αντίξοες καιρικές
συνθήκες και πάνω απ’ όλα να το κάνει ασφαλές τόσο για τους ενοίκους όσο
και για το περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται εξοικονοµώντας έως και 58%
ενέργεια.
Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται και ο τρόπος τοποθέτησής τους και
χρήσης τους είναι πιστοποιηµένα από διεθνείς οργανισµούς.
Η εταιρία DomoKem είναι µέλος του ΠΑΣΕΜ (Πανελλήνιου Συνδέσµου
Εταιριών Μόνωσης), της FESI (Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Συνδικάτων
Μόνωσης) και της IWA (∆ιεθνούς Ένωσης Στεγανοποίησης).
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SOLAR CELLS

Yψηλής ποιότητας προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιµές

SOLAR CELLS

Ο Όµιλος εταιριών Solar Cells Hellas λειτουργεί από το 2006 και διαθέτει
βιοµηχανικές µονάδες παραγωγής δισκίων πυριτίου (wafers), ηλιακών κελιών
(solar cells) και φωτοβολταϊκών πλαισίων (panels) στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών και τη
Θήβα. Εξαγωγές ηλιακών κελιών έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί σε χώρες της
Ευρώπης ενώ ο Όµιλος Solar Cells Hellas προχώρησε το 2011 σε επέκταση της
παραγωγικής του δυναµικότητας µε µία νέα αυτοµατοποιηµένη γραµµή
παραγωγής Φ/Β πλαισίων 35 MW ετησίως, σε ιδιόκτητο χώρο στη Θήβα,
αυξάνοντας τη συνολική δυναµικότητα σε 80 MW ετησίως.
Εκτός από τη βιοµηχανική παραγωγή, ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην
παροχή υψηλής ποιότητας επαγγελµατικών λύσεων για την υλοποίηση έργων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που περιλαµβάνουν υπηρεσίες
εκπόνησης τεχνοοικονοµικών µελετών για έργα ενεργειακά και
εξοικονόµησης ενέργειας, καθώς και σχεδιασµό, προµήθεια εξοπλισµού,
κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση Φ/Β εγκαταστάσεων, έχοντας
συνδέσει ήδη 5 MW Φ/Β πάρκων στο δίκτυο. Επιπλέον, διαχειρίζεται
χαρτοφυλάκιο Φ/Β έργων συνολικής ισχύος 290 MW σε ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια και έχει υπό κατασκευή 25 MW Φ/Β εντός του 2011.
Ο Όµιλος παρακολουθεί στενά τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις στον
κλάδο µέσω στρατηγικών συνεργασιών µε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήµια
(ΚΑΠΕ, ΕΜΠ, Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών κ.ά.) και εταιρίες στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, ενώ λειτουργεί ήδη τµήµα έρευνας και ανάπτυξης.
Ο Όµιλος Solar Cells Hellas είναι µέλος του ΣΕΦ (Σύνδεσµος Εταιριών
Φωτοβολταϊκών) και του ΣΕΒΦΩ (Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών
Φωτοβολταϊκών) έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να επηρεάζει
τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλά, ως µέλος της EPIA (European
Photovoltaic Industry Association) και του Ελληνογερµανικού Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου συµµετέχει ενεργά στη διεθνή δραστηριότητα
στον κλάδο των φωτοβολταϊκών.
Με γνώµονα τη διασφάλιση της ποιότητας, την ασφάλεια του προσωπικού και
την προστασία του περιβάλλοντος, ο όµιλος Solar Cells Hellas έχει
πιστοποιηθεί κατά τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ISO 9001:2008 (Σύστηµα
∆ιαχείρισης Ποιότητας), 14001:2004 (Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης)
και ΟΗSAS 18001 (Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην
Εργασία), κατά τα EN IEC 61215:2005 ed.2 και EN IEC 61730: 2007 part I & II για
τα Φ/Β πλαίσια, ενώ πρόσφατα εντάχθηκε στην κοινότητα των " Strongest
Companies in Greece " της ICAP Group, επιβεβαιώνοντας την υψηλή
πιστοληπτική ικανότητά.

Για περισσότερες πληροφορίες
Ειρήνη Κοµεσαρίου
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Στόχος του Οµίλου Solar Cells Hellas είναι να συµβάλλει στη διάδοση της
φωτοβολταϊκής τεχνολογίας προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα σε
ανταγωνιστικές τιµές και να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην ελληνική αγορά αλλά
και µε σηµαντική διεθνή παρουσία.
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TRADE SOLAR

Προϊόντα υψηλής ποιότητας και καινοτόµες λύσεις

TRADE SOLAR

H Trade Solar είναι µια εταιρία εµπορίου χοντρικής πώλησης τεχνολογίας
συστηµάτων στον τοµέα των φωτοβολταϊκών καθώς επίσης και για αντλίες
θερµότητας.
Οι πελάτες µας είναι ειδικευµένοι τεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, µηχανικοί
θέρµανσης και ειδικευµένοι τεχνίτες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
συστηµάτων.
Στους πελάτες µας προσφέρουµε βέλτιστη εξυπηρέτηση, ισορροπηµένη
σχέση τιµής-απόδοσης, υψηλή προσβασιµότητα, ευελιξία, προϊόντα υψηλής
ποιότητας, καινοτόµες λύσεις και εταιρική σχέση.
H Trade Solar δεν είναι µια τυπική εταιρία χονδρεµπορίου· αντιλαµβανόµαστε
τους εαυτούς µας ως µια ευέλικτη οµάδα µέσα και έξω από την επιχείρησή
µας.
Οι ιδρυτές της εταιρίας TRADE SOLAR:
Ο Ronny Görick: Είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος και δραστηριοποιείται στον
κλάδο από το 1998. ∆ιοχετεύει όλη του την εµπειρία στον τοµέα Επεξεργασία
Παραγγελιών και Τεχνολογία στην εταιρία. Προηγούµενοι εργοδότες του:
EnergieBiss, Solon AG, AET.
O Ingo Pletzinger: Είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος και δραστηριοποιείται στον
κλάδο από το 1998. Με «όπλο» την πολυετή εµπειρία του στη συναρµολόγηση
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, είναι ο ειδικός που δίνει απαντήσεις σε
ερωτήµατα συναρµολόγησης. Με τη δική του εταιρία Pletzinger Elektrotechnik
GmbH & Cο τοποθέτησε περισσότερες από 600 φωτοβολταΐκές
εγκαταστάσεις.
H Manuela Schmidutz: Είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος και δραστηριοποιείται
στον κλάδο από το 1989 και είναι ειδήµων στην ίδρυση µεγάλων εταιρειών
χονδρεµπορίου φωτοβολταΐκών. Συστάσεις: EnergieBiss, Solon AG, AET
Alternative Energie Technik GmbH. Στην τελευταία επιχείρηση εργάστηκε από
το 2000-2005 ως υπεύθυνη πωλήσεων στη Γερµανία.
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Tα πλεονεκτήµατα µας:
• ∆ιαθέτουµε τεράστια εµπειρία στον τοµέα των φωτοβολταϊκών.
• Γνωρίζουµε πολύ καλά τους πελάτες µας και ξέρουµε τι περιµένουν από
εµάς, ότι δηλαδή τοποθετούν στην κορυφή τη συνέπεια, την καλή τιµή, την
καλή φήµη του προϊόντος και την ποιότητα. Όλα αυτά τα αποδεχόµαστε και
τα υποστηρίζουµε κι εµείς. Προσπαθούµε για τη συνεχή βελτιστοποίησή
τους.
• Η ικανότητά µας να αποφασίζουµε γρήγορα καθώς και η ευελιξία που
επιδεικνύουµε σε θέµατα αγοράς αλλά και σε ζητήµατα πωλήσεων λόγω
της οριζόντιας δοµής της επιχείρησής µας, εκτιµώνται ιδιαίτερα από τους
πελάτες µας.
• Ένα υπάρχον δίκτυο φροντίζει για την επίλυση σχεδόν κάθε προβλήµατος
των πελατών µας.
• Οι καλές και στενές επιχειρηµατικές σχέσεις µε παλιούς, τωρινούς και
µελλοντικούς πελάτες όπως και µε προµηθευτές είναι αυτονόητες για µας.

Τέσσερις λόγοι για να δηµιουργήσουµε µια επαγγελµατική εταιρική σχέση.
Ποιότητα - µε το προϊόν µπορεί ο τεχνικός εγκατάστασης να πείσει τον τελικό
πελάτη.
Συνέπεια - προβλέψιµη και ασφαλή παράδοση καθώς και αποδοχή των
δεσµευµένων ποσοτήτων παρέχουν και στις δύο πλευρές ασφάλεια.
Λογικές τιµές - µε έναν ισορροπηµένο υπολογισµό και χαµηλό κόστος εξόδων
η Trade Solar παραµένει ανταγωνιστική.
Αφοσίωση - συντονισµένες στρατηγικές και συχνή ανταλλαγή απόψεων
συµβάλουν στην από κοινού ανάπτυξη της επιχείρησης και της αγοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες
Ελισάβετ Παπαδοπούλου
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RAMA ABEE

Συστήµατα στήριξης φωτοβολταϊκών

RAMA ABEE

Η εταιρία ΡΑΜΑ ΑΒΕΕ µε πρωταγωνιστικό ρόλο στον τοµέα της βιοµηχανικής
υπεργολαβίας και της βιοµηχανικής παραγωγής µεταλλικών κατασκευών,
σχεδιάζει και παράγει προϊόντα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών και
απαιτήσεων.
Η δυναµική της παρουσία εδώ και 30 έτη, εδραίωσε και παγίωσε το όνοµά της
στο χώρο µε υψηλή ποιότητα προϊόντων σε γρήγορο χρόνο και σε
ανταγωνιστικό κόστος.
Η νέα δραστηριότητα που αναπτύχθηκε εδώ και δύο χρόνια στην εταιρία µας
είναι η κατασκευή βάσεων φωτοβολταϊκών πανέλων, παντός τύπου.
Οι βάσεις κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα Ελληνικά και ∆ιεθνή πρότυπα και
συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά Ποιότητας. Η εταιρία ΡΑΜΑ ΑΒΕΕ
είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 και ISO 14001. Οι εν λόγω βάσεις
χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
► ΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΥ: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ
► ΒΑΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ: ΜΟΝΕΣ-∆ΙΠΛΕΣ-ΤΡΙΠΛΕΣ-ΤΕΤΡΑΠΛΕΣ
► ΒΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
► ΒΑΣΕΙΣ ΣΚΕΠΗΣ (ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ)
► ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ FILM
Για τις εν λόγω βάσεις έχουν γίνει στατικές µελέτες στηριζόµενες στις
ιδιαίτερες κλιµατολογικές συνθήκες της Ελλάδας σύµφωνα µε τον
Ευροκώδικα 1 &3 και είναι πιστοποιηµένες από την TUV AUSTRIA HELLAS.
Οι Βάσεις και όλα τα παρελκόµενα είναι κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από
επιψευδαργυρωµένο εν θερµώ χάλυβα σύµφωνα µε το ISO 1461.
Πιο συγκεκριµένα όλα τα επί µέρους δοµικά στοιχεία των βάσεων,
(υποστύλωµα, φλάντζες πάκτωσης και σύνδεσης, τεγίδες τύπου ΙΡΕ,
Αντιστηρίξεις τύπου L) είναι από χάλυβα S235 και σε ειδικές περιπτώσεις
µπορεί να είναι από χάλυβα S420.
Στην ρυθµιζόµενη βάση η ρύθµιση γίνεται χειροκίνητα (Αρθρωτή Στήριξη) σε
δύο επίπεδα:
► Ρύθµιση σε 15-20-25-30 µοίρες
► Ρύθµιση σε 20-25-30-35 µοίρες
Οι ως άνω ρυθµίσεις µπορούν να γίνουν 4 φορές το χρόνο (σύµφωνα µε τις
εποχές-ανατολή του Ηλίου), ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση και οδηγούν
σε µία αύξηση της απόδοσης του συστήµατος κατά 7% περίπου.
Η διασύνδεση των επί µέρους δοµικών στοιχείων γίνεται µε κοχλιωτούς
συνδέσµους κατά DIN933. Η θεµελίωση των βάσεων µπορεί να γίνει µε τους
κάτωθι τρόπους:
► Αγκύρια και θεµελίωση µε ενισχυµένο σκυρόδεµα.
► Πάκτωση σε ενισχυµένο σκυρόδεµα µε εκτονούµενα/χηµικά βύσµατα
► Πασαλόµπηξη µε ειδικά κατασκευασµένους πασσάλους τύπου Π, Ω κλπ.
► Με ειδικού τύπου Γεώβιδες (Μέθοδος Krinner ή Terrafix)
► Με Μπετόµπηξη
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Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του συστήµατος της RAMA ABEE είναι:
► Τυποποιηµένη Εφαρµογή
► ∆εν απαιτείται εξειδικευµένο προσωπικό για την τοποθέτηση
► Γρήγορος Χρόνος Παραγωγής
► Συµβατό µε όλους τους τύπους πανέλων (Πολυκρυσταλλικά &
Μονοκρυσταλλικά)
► Οικονοµικό
► Με την εγγύηση της RAMA ABEE για 20 έτη
ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΒΑΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
Για τις εν λόγω βάσεις έχουν γίνει στατικές µελέτες στηριζόµενες στις
ιδιαίτερες κλιµατολογικές συνθήκες της Ελλάδας σύµφωνα µε τον
Ευροκώδικα 3. Οι Βάσεις και όλα τα παρελκόµενα είναι κατασκευασµένες εξ
ολοκλήρου από επιψευδαργυρωµένο εν θερµώ χάλυβα σύµφωνα µε το ISO
1461.
Πιο συγκεκριµένα όλα τα επί µέρους δοµικά στοιχεία των βάσεων,
(υποστύλωµα, φλάντζες πάκτωσης και σύνδεσης, τεγίδες τύπου ΙΡΕ,
Αντιστηρίξεις τύπου L) είναι από χάλυβα S235 και σε ειδικές περιπτώσεις
µπορεί να είναι από χάλυβα S420.
Η διασύνδεση των επί µέρους δοµικών στοιχείων γίνεται µε κοχλιωτούς
συνδέσµους κατά DIN933.
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RAMA ABEE

Συστήµατα στήριξης φωτοβολταϊκών

Βάσεις για Βιοµηχανική Στέγη
Πρόκειται για στηρίγµατα και τραβέρσες, ειδικά σχεδιασµένα, έτσι ώστε να
µην γίνονται οπές στις σκεπές καθώς και καµία άλλη εργασία πλέον της
τοποθέτησης.
Όλα τα επιµέρους δοµικά στοιχεία των στηριγµάτων είναι κατασκευασµένα
από χάλυβα S235 εν θερµώ επιψευδαργυρωµένα, εκτός από τα στηρικτικά
τεµάχια των πάνελ τα οποία είναι ανοξείδωτο AISI 304. Τα ελάσµατα που
χρησιµοποιούνται είναι των 2 και 5 mm και εν θερµώ επιψευδαργυρωµένα
κατά ISO 1461.
Το βάρος των εν λόγω στηριγµάτων δεν ξεπερνά τα 9kg/m2.
Τέλος, η εταιρία µας αναλαµβάνει πάσης φύσεως ειδική κατασκευή για
οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί. Το Σχεδιαστικό µας Τµήµα είναι πάντα
διαθέσιµο για να εξυπηρετεί τους Πελάτες µας.
Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του συστήµατος της RAMA ABEE είναι:
► Τυποποιηµένη Εφαρµογή
► ∆εν απαιτείται εξειδικευµένο προσωπικό για την τοποθέτηση
► ∆εν επιβαρύνει µε πρόσθετα µεγάλα φορτία την στέγη
► Ευκολία στην ανύψωση και στην τοποθέτηση (λόγω της αρθρωτής του
κατασκευής)
► Γρήγορος Χρόνος Παραγωγής
► Συµβατό µε όλους τους τύπους πανέλων
► Οικονοµικό
► Με την εγγύηση της RAMA ABEE για 20 έτη
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ
ΑΛΦΑΣΥΝ-Α+
άρθρο:
Ιωάννης Εργαζάκης, Πολιτικός Μηχανικός

ΚΤΙΡΙΑ 2011:
ΤΟ STATUS ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ «PASSIVE HOUSE»
άρθρο:
Αλίς Κοροβέση, CoFounder at Project15
Marketing Manager | Real Estate Consultant

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΣΟΥΡΩΤΗ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
άρθρο:
Μάντζιαρης Χρήστος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Μάντζιαρης Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός

ΒΙΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ:
ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
άρθρο:
Μαυρίδου Θεοδώρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ;
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
άρθρο:
Καλαϊτζόγλου Ιάκωβος
Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής, Πανεπιστήµιο Πατρών
∆ιαπιστευµένος Φορέας Ελέγχου Φ/Β Εγκαταστάσεων
Σκούρας Ιωάννης
Επιθεωρητής Φ/Β Εγκαταστάσεων
Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής, Πανεπιστήµιο Πατρών
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ
ΑΛΦΑΣΥΝ-Α+

άρθρο:
Ιωάννης Εργαζάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Η ενεργειακή κατασκευή και η πράσινη δόµηση έχουν µεγάλη απήχηση τα
τελευταία χρόνια στον κατασκευαστικό τοµέα. Η ανάγκη δηµιουργίας
κατασκευών µε χαµηλή κατανάλωση ενέργειας και κτιρίων φιλικών προς τον
άνθρωπο και το περιβάλλον έχει γίνει ανάγκη και όχι πολυτέλεια.
Μια κατασκευή αποτελείται από πολλά υλικά, πολλές διαφορετικές
εφαρµογές και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (γεωγραφική θέση,
χρήση, µέγεθος, µόνωση κ.α.) τόσο κατά τη διάρκεια δόµησης όσο και κατά
τη διάρκεια χρήσης της.
Ενεργειακή ονοµάζεται µια κατασκευή που απαιτεί λιγότερη ενέργεια
κατασκευής από τους κοινούς τρόπους δόµησης. Στηρίζεται στη µελέτη και
εφαρµογή συστηµάτων βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης καθώς και στη
χρήση των καταλληλότερων υλικών µε γνώµονα την ποιότητα, την οικονοµία
και την φιλικότητα προς το περιβάλλον.
Με τον όρο ενέργεια δεν εννοούµε µόνο την ενέργεια που δαπανάται µε τη
µορφή ηλεκτρισµού ή κατανάλωσης πετρελαίου για τις ανάγκες θέρµανσης
και ψύξης αλλά εννοούµε συνολικά:
- Το Χρόνο
(κατασκευής)
- Τη Ποσότητα (υλικών, συνεργείων)
- Το Κόστος
(κατασκευής, χρήσης, συντήρησης),
- Την Ποιότητα (υλικών, εφαρµογής, διαβίωσης, υγείας, αντισεισµικότητας)
- Την Οικολογία (ανακυκλώσιµα υλικά, φιλικά στον άνθρωπο και το
περιβάλλον)
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Ο τρόπος κατασκευής στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι τόσο σπάταλος
και ενεργοβόρος που σε σχέση µε το µέσο όρο της Ευρώπης τα ελληνικά
σπίτια χρησιµοποιούν 20-30% παραπάνω χρόνο και υλικά κατά τη περίοδο
κατασκευής τους και πάνω από 60% περισσότερη ενέργεια κατά τη περίοδο
χρήσης τους. ∆εν λαµβάνεται υπόψη η ποιότητα κατασκευής και η ποιότητα
διαβίωσης που και εκεί υπάρχουν σηµαντικές διαφορές. Σήµερα είναι πια
αναµφισβήτητο ότι η µόνωση είναι από τις πιο σηµαντικές εργασίες για την
εξοικονόµηση ενέργειας, για µικρότερο κόστος θέρµανσης-ψύξης και
οµοιόµορφη διατήρηση θερµοκρασίας εσωτερικού περιβάλλοντος.
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν την ανάγκη ενός ενεργειακού συστήµατος
δόµησης που να προσφέρει όχι µόνο χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας κατά
τη θέρµανση και ψύξη αλλά και εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος σε όλα
στάδια κατασκευής.
Έχοντας ως βάση τις τωρινές και µελλοντικές ανάγκες µιας κατασκευής η
ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. παρουσιάζει ένα νέο ενεργειακό σύστηµα δόµησης –Το
ΆλφαΣυν-Α+, που προσφέρει εξοικονόµηση ενέργειας πάνω από 60%,
ταχύτητα κατασκευής έως και 30%, ελάχιστό κόστος συντήρησης και
µεγαλύτερη αντισεισµικότητα από τους συνήθεις τρόπους κατασκευής
σήµερα.
Το σύστηµα δόµησης ΆλφαΣυν-Α+ βασίζεται στη µέθοδο δόµησης ICF –
µονωτικά καλούπια µπετόν, που εφαρµόζεται πάνω από 40 χρόνια στο
εξωτερικό και έχει χαρακτηριστεί ως το πλέον ενεργειακό σύστηµα δόµησης
στον κόσµο. Η δόµηση µε ICF ( Insulated Concrete Forms) είναι διαδεδοµένη
σε πολλά κράτη ( κυρίως Αµερική, Γερµανία, Καναδά) µε αποδεδειγµένα
αποτελέσµατα τόσο από πλευρά εξοικονόµησης ενέργειας όσο και από
ποιότητα κατασκευής. ∆εν είναι τυχαίο ότι έχουν δηµιουργηθεί οργανισµοί
σχετικά µε την προώθηση και ενηµέρωση του συστήµατος δόµησης µε ICF σε
όλο τον κόσµο.
Το ενεργειακό σύστηµα δόµησης ΆλφαΣυν-Α+ έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά
για την Ελλάδα και υπερκαλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τους ελληνικούς
κανονισµούς δόµησης προσφέροντας παράλληλα µια ενεργειακή κατασκευή
µε τα ποιοτικότερα υλικά δόµησης, µε µεγαλύτερη αντισεισµικότητα και
µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας.
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>> Ενεργειακό Σύστηµα ∆όµησης
ΑΛΦΑΣΥΝ-Α+

Πώς λειτουργεί το σύστηµα δόµησης ΆλφαΣυν-Α+
Στο σύστηµα δόµησης ΆλφαΣυν-Α+ όλη η κατασκευή είναι από µπετό
(µονολιθική κατασκευή) προσφέροντας µεγαλύτερη αντισεισµικότητα από το
συµβατικό τρόπο δόµησης. Τα καλούπια που χρησιµοποιούνται είναι από
∆ιογκωµένη Πολυστερίνη EPS. Τα µονωτικά καλούπια µπετό (ICFs) που
χρησιµοποιούνται, είναι παραµένοντα υλικά δοµής που έχουν
κατασκευαστικό και λειτουργικό ρόλο στη δηµιουργία ενός τοίχου πριν και
µετά τη σκυροδέτηση του.
Το σύστηµα δόµησης ΆλφαΣυν-Α+ αποτελείται από 2 βασικά εξαρτήµατα.
1) Μεγάλης πυκνότητας πάνελ διογκωµένης πολυστερίνης (EPS 200-30kg/m3)
2) Πλαστικούς συνδέσµους από PVC.
Στο εργοτάξιο τα εξαρτήµατα αυτά συναρµολογούνται εύκολα για να
δηµιουργήσουν κάθετα καλούπια µπετό. Όταν αυτά γεµίσουν µε το
σκυρόδεµα δηµιουργούν συµπαγή µονωµένα τοιχία για την κατασκευή
ενεργειακών και αντισεισµικών κατασκευών.
Το σύστηµα δόµησης ΆλφαΣυν-Α+ χρησιµοποιείται για την κατασκευή τοιχίων
κάτω και πάνω από το έδαφος τόσο σε µικρές οικιστικές κατασκευές όσο και
σε µεγάλες εµπορικές µονάδες.
Γιατί χαρακτηρίζεται ενεργειακό το σύστηµα δόµησης ΆλφαΣυν-Α+
Στο σύστηµα δόµησης ΆλφαΣυν-Α+ όλο το κέλυφος της κατασκευής είναι
µονωµένο εσωτερικά και εξωτερικά µε διογκωµένη πολυστερίνη EPS 200
πάχους 6 εκ εκατέρωθεν και λ=0,033 W/mK. Το αποτέλεσµα είναι η
δηµιουργία τοιχίων µε θερµοπερατότητα U= 0,25 W/m2K, έως και 50%
καλύτερη µόνωση από το συµβατικό τρόπο κατασκευής.
Η εναλλαγή θερµοκρασίας µε το εξωτερικό περιβάλλον είναι µηδαµινή µε
αποτέλεσµα και η ανάγκη ενέργειας για θέρµανση- ψύξη να είναι πολύ µικρή.
Με το ΆλφαΣυν-Α+ η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (γεωθερµία,
αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήµατα) έχει µέγιστα αποτελέσµατα. Τα υλικά
κατασκευής είναι χωρίς χηµικά και άλλα υλικά βλαβερά για την υγεία και το
περιβάλλον δηµιουργώντας ένα ιδανικό περιβάλλον διαβίωσης, µε οµογενή
εσωτερική θερµοκρασία, µε ελάχιστο κόστος συντήρησης και εξάλειψη
µούχλας και υγρασίας.
Μια κατασκευή µε το σύστηµα δόµησης ΆλφαΣυν-Α+ κατατάσσεται εύκολα σε
ενεργειακή κλάση Α χωρίς τη χρήση εξειδικευµένων και πολυδάπανων
µηχανολογικών συστηµάτων ψύξης – θέρµανσης.
Επίσης, ο χρόνος αποπεράτωσης της κατασκευής είναι κατά πολύ µικρότερος
από το συµβατικό τρόπο εξοικονοµώντας χρόνο και χρήµα.
Πραγµατικά αποτελέσµατα
Μετρήσεις σε µια µεζονέτα κατασκευασµένη µε το σύστηµα δόµησης
ΆλφαΣυν-Α+ αποδεικνύουν τα οφέλη µε πραγµατικά νούµερα.
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Η κατοικία είναι 200m2 και έχει για σύστηµα θέρµανσης ηλεκτρικούς
θερµοποµπούς. Η συνολική ισχύ είναι 12000kW η κατανάλωση ρεύµατος για
θέρµανση για το 2010 ήταν 16700kW δηλαδή περίπου190€ και χωρίς την
ανάγκη συντήρησης. Στο παρακάτω πίνακα µπορούµε να δούµε τις
διαφορετικές θερµοκρασίες εξωτερικά και εσωτερικά της κατοικίας.
Η σταθερότητα της θερµοκρασίας στο εσωτερικό είναι εντυπωσιακή.
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>> Ενεργειακό Σύστηµα ∆όµησης
ΑΛΦΑΣΥΝ-Α+
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ΓΡΑΦΗΜΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Η ίδια κατοικία δεν έχει σύστηµα ψύξης αλλά φυσικό δροσισµό µε µερικούς
ανεµιστήρες οροφής.
Στον παρακάτω πίνακα έχουν καταγραφεί η θερµοκρασίες τους
καλοκαιρινούς µήνες και εδώ πάλι η σταθερότητα και η διαφορά της
εσωτερικής θερµοκρασίας σε σχέση µε την εξωτερική είναι εµφανής.
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Οφέλη κατασκευής µε το ΆλφαΣυν - Α+
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ȰɉȳɃɉɇɈɃɇ

ɇȵɅɈȵɀȲɆȻɃɇ

Γενικά τα πλεονεκτήµατα ενός συστήµατος δόµησης ICF είναι
Για τον σχεδιαστή
- Ευελιξία σχεδίου
- Ποικιλία όψεων
- Συµβατότητα µε άλλα συστήµατα οικοδόµησης
- Υψηλότερα πρότυπα οικοδόµησης
- Σύγχρονη µέθοδος κατασκευής
- Καλύπτει όλα τα πρότυπα οικοδόµησης

>> Ενεργειακό Σύστηµα ∆όµησης
ΑΛΦΑΣΥΝ-Α+

Για τον κατασκευαστή
- Ταχύτητα
- Λιγότερος χρόνος διακοπής εργασιών
- Ταυτόχρονη εσωτερική κατασκευή.
- Απλή εγκατάσταση Η/Μ
- Λιγότερα µηχανήµατα και εξοπλισµός
- Λιγότερα απορρίµµατα
- Ασφάλεια εργασιών
Για ένα καθαρό περιβάλλον
- Ανώτερη θερµική απόδοση
- Χαµηλή κατανάλωση ενέργειας
- Ελάχιστα απόβλητα και µεγάλη ανακύκλωση υλικών
- Τα κτίρια µε ICF µπορούν να διαρκέσουν για πολλά χρόνια
Για τον κάτοχο
- Χαµηλά κόστη χρήσης
- Καλή ακουστική απόδοση
- Υγιές εσωτερικό περιβάλλον
- Αντίσταση πυρκαγιάς – πληµµύρας
- Υποθήκη, ασφάλεια και αποδοχή προγραµµατισµού
- Μεγάλη αντισεισµικότητα
- Μεγαλύτεροι ενιαίοι χώροι
- Ελάχιστη συντήρηση
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ΚΤΙΡΙΑ 2011:
ΤΟ STATUS ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ «PASSIVE HOUSE»
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άρθρο:
Αλίς Κοροβέση
CoFounder at Project15
Marketing Manager | Real Estate
Consultant

Τα στοιχεία τα οποία κάθε χρόνο ανακοινώνονται από διάφορους έγκυρους
φορείς για την κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια θα µπορούσαν να
χαρακτηριστούν ως απογοητευτικά, την ίδια στιγµή µάλιστα που όλες οι
χώρες συνεχώς ανακοινώνουν µέτρα αλλά και δράσεις για την µείωση της
κατανάλωσης και την µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση της ενέργειας.
Κατά κοινή οµολογία δεν γίνονται ουσιώδεις παρεµβάσεις και φυσικά το
πρόβληµα παραµένει και ενισχύεται καθηµερινά.
Με βάση λοιπόν τα πρόσφατα στοιχεία που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ενέργειας, τα κτήρια είναι υπεύθυνα για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας
καθώς και για το 36% των εκποµπών άνθρακα στην Ε.Ε. (βλ. γράφηµα 1)
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>> Κτίρια 2011:
Το status της ενεργειακής
κατανάλωσης και το πρότυπο
«Passive House»

γράφηµα 1

γράφηµα 2

Στην ίδια έρευνα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει πως η ενεργειακή
αναβάθµιση των κτηρίων είναι το «κλειδί» για την επίτευξη των στόχων που
αφορούν στην εξοικονόµηση ενέργειας αλλά και στην καλυτέρευση του
κλίµατος. Πιο συγκεκριµένα µε την ενεργειακή αναβάθµιση θα καταστεί
δυνατή η µείωση κατά 20% των εκποµπών άνθρακα και παράλληλα θα
υπάρξει αντίστοιχα εξοικονόµηση ενέργειας σε ποσοστό 20%.
(βλ. γράφηµα 2)
Σύµφωνα µε το γράφηµα 3 (τα στοιχεία είναι από έρευνες της Ε.Ε.) η
αναβάθµιση της ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια είναι ένας αλληλένδετος
κρίκος που τα τέσσερα βασικά του στοιχεία είναι :
• Ένας αποδοτικός τρόπος για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής.
• Ένας τρόπος για την ενεργειακή ασφάλεια.
• Ένας τρόπος για λιγότερες εκποµπές άνθρακα.
• Ένας τρόπος για δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε πολλούς τοµείς.
104
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>> Κτίρια 2011:
Το status της ενεργειακής
κατανάλωσης και το πρότυπο
«Passive House»

γράφηµα 3

Οι τελευταίες έρευνες παράλληλα δείχνουν και κάποια αποτελέσµατα, τα
οποία ουσιαστικά καταρρίπτουν τον µύθο για το ποιος τοµέας είναι
υπεύθυνος για την κατανάλωση ενέργειας.

γράφηµα 4
Στο γράφηµα 4 φαίνεται ξεκάθαρα ποιος είναι στην κορυφή της πυραµίδας
της ενεργειακής κατανάλωσης.
• 41% όλης της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ε.Ε. χρησιµοποιείται από
τα κτίρια.
• Το 33% χρησιµοποιείται από τις µεταφορές.
• και µόλις το 26% της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ε.Ε.
χρησιµοποιείται από την βιοµηχανία.
Κάτι σηµαντικό που θα πρέπει όλοι να γνωρίζουµε είναι πως το 68% της
κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια αφορά την ψύξη και την θέρµανση, όπως
και πως το 80% αυτής χρησιµοποιείται σε κτίρια τα οποία έχουν συνολική
επιφάνεια µικρότερη από 1000 τµ. (γράφηµα 5 )
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>> Κτίρια 2011:
Το status της ενεργειακής
κατανάλωσης και το πρότυπο
«Passive House»

γράφηµα 5
Έχοντας λοιπόν σαν δεδοµένα όλα τα παραπάνω στοιχεία, είναι κατανοητό
πως θα πρέπει άµεσα να βρεθούν λύσεις οι οποίες να έχουν σαν κύριο στόχο
την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια. Και είναι ευνόητο πως οι λύσεις
αυτές δεν θα πρέπει να αφορούν µόνο τα νέα – υπό κατασκευή κτίρια, αλλά
να δοθεί και η πρέπουσα σηµασία και στα παλαιότερα κτήρια, µια που σε
αυτά επισηµαίνεται το πιο έντονο πρόβληµα.
Μία από αυτές τις λύσεις σίγουρα είναι το Γερµανικό πρότυπο κατασκευής –
ανακατασκευής κτηρίων “Passive House” το οποίο στην Ελλάδα και στην Ν.Α.
Μεσόγειο εφάρµοσε για πρώτη φορά η εταιρία Project15.
Περισσότερα στοιχεία για το πρώτο κτίριο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα
αλλά και στη Ν.Α. Μεσόγειο σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό, είναι διαθέσιµα
στον ιστότοπο www.passive.gr
Τι είναι όµως το Passive House Standard ?
Με το όρο Passive House ή PassivHaus όπως είναι η Γερµανική ονοµασία
εννοούµε αυστηρά τις διαδικασίες για την επίτευξη υψηλής ενεργειακής
απόδοσης των κτηρίων µε σκοπό την µείωση στο µέγιστο βαθµό του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος.
Με την εφαρµογή του προτύπου αυτού έχουµε ως αποτέλεσµα κτήρια
εξαιρετικά χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης τα οποία απαιτούν ελάχιστη
ενέργεια για τη θέρµανση τους, την ψύξη τους και για το ζεστό νερό χρήσης.
Το πρότυπο Passive House δεν περιορίζεται µόνο στην κατασκευή ή
ανακατασκευή κατοικιών. Πολλά κτίρια γραφείων, σχολεία, παιδικοί σταθµοί,
σούπερ µάρκετ, νοσοκοµεία έχουν κατασκευαστεί µε το πρότυπο αυτό.
Ο σχεδιασµός ενός κτιρίου κατά το πρότυπο Passive House σε καµιά
περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητο στοιχείο ενός αρχιτεκτονικού
σχεδίου. Είναι µέρος µίας ολιστικής διαδικασίας σχεδιασµού, και για να έχει
το µέγιστο επιθυµητό αποτέλεσµα θα πρέπει να ενσωµατωθεί µε το
αρχιτεκτονικό σχέδιο.
Παρά το γεγονός ότι έχει εφαρµοστεί σε πληθώρα νέων κτιρίων το πρότυπο
αυτό έχει χρησιµοποιηθεί - και έχει ήδη εξαιρετικά αποτελέσµατα όσον
αφορά την ενεργειακή απόδοση - και σε ανακατασκευή παλαιότερων κτιρίων,
όπου εκεί όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω εντοπίζεται και το µεγαλύτερο
πρόβληµα της κατανάλωσης ενέργειας και των υψηλών εκποµπών διοξειδίου
του άνθρακα.
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>> Κτίρια 2011:
Το status της ενεργειακής
κατανάλωσης και το πρότυπο
«Passive House»

Προϋποθέσεις Passive House
Για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο Passive House θα πρέπει να πληροί µια σειρά
προϋποθέσεων. Τα κτίρια θα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε η ετήσιες
απαιτήσεις για ψύξη και θέρµανση να µην ξεπερνούν τις 15 Kw/sq.m.
Αντίστοιχα η ετήσια συνολική ενέργεια (primary energy) δεν θα πρέπει να
ξεπερνά τις 120 Kw/sq.m.
Το πρότυπο κατασκευής Passive House είναι το µόνο που πλησιάζει τις
προδιαγραφές του προτύπου µε την ονοµασία ZEH «Zero Energy Homes»
δηλαδή µηδενικής κατανάλωσης κτίρια . Είναι σαφές ότι ακολουθώντας το
πρότυπο Passive House επιτυγχάνουµε την κατασκευή κτιρίων που
πραγµατικά καταναλώνουν µόλις το 10% της ενέργειας που καταναλώνουν τα
συµβατικά και στην συνέχεια χρησιµοποιώντας επικουρικά Α.Π.Ε.
(φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια κλπ) είναι πολύ εύκολο να επιτύχουµε
κτίρια µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
Σε αντίθεση µε άλλες χώρες της Ευρώπης, στην Ελλάδα ακόµα δεν υπάρχει
επίσηµος θεσµοθετηµένος ορισµός για τα «πολύ χαµηλής ενεργειακής
κατανάλωσης κτήρια» ο οποίος υφίσταται ήδη στην Αυστρία, στην Τσεχία, στην
∆ανία, στην Φινλανδία, στη Γαλλία, στη Γερµανία και στο Ηνωµένο Βασίλειο
(Αγγλία και Ουαλία).
Είναι σαφές λοιπόν πως είναι επιτακτική η ανάγκη για ένα επίσηµο
θεσµοθετηµένο ορισµό και στη χώρα µας, ειδικά αν λάβουµε υπ’ όψιν την
πρόσφατη οδηγία της Ε.Ε. η οποία επιβάλλει ως πρότυπο κατασκευής τα
κτήρια χαµηλής ή µηδενικής κατανάλωσης από το 2020 και µετά.
Ακολουθώντας τέτοια πρότυπα και ειδικά σαν αυτό του Passive House που
ήδη έχει γίνει αποδεκτό στην Ευρώπη και ορίζεται ως το standard δόµησης,
προκύπτουν πολλά και σηµαντικά οφέλη για το περιβάλλον, για την ποιότητα
ζωής µας αλλά κυρίως και για την τσέπη µας.
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ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΣΟΥΡΩΤΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Η εκτός σχεδίου µονοκατοικία βρίσκεται ανάµεσα στα Λουτρά Θέρµης και τη
Σουρωτή. Πρόκειται για µια κατασκευή µε επιπρόσθετα στοιχεία στον
σχεδιασµό της, λαµβάνοντας υπόψη τόσο την ενεργειακή όσο και τη
λειτουργική της απόδοσή.
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άρθρο:
Μάντζιαρης Χρήστος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Μάντζιαρης Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός
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>> Κατοικία στη Σουρωτή
Οικολογία υψηλής αισθητικής

Το υψηλής αισθητικής κτίριο έχει ένα ιδιαίτερο και µοναδικό design.
Ο δυναµικός του χαρακτήρας απορρέει από τις επικλινείς γραµµές στο
τελείωµα των όγκων του και κυρίως από τις αντίστροφα κεκλιµένες στέγες
του µε την ένταση να κορυφώνεται στα στηθαία τα οποία καταλήγουν σε
οξείες γωνίες.
Η δυναµική των όψεων εντείνεται µε τη χρήση µεγάλων ανοιγµάτων και
παραθύρων που ακολουθούν και τονίζουν τις γραµµές των στεγών, καθώς και
µε τον χειρισµό όγκων όπως το εξωτερικό τµήµα του τζακιού µε αντίστοιχης
φιλοσοφίας µορφολογία. Ο έντονος σκούρος χρωµατισµός του κτιρίου και η
χρήση του γρανίτη ως επένδυση σε κάθετες λωρίδες συµβάλουν στον
δυναµικό του χαρακτήρα.
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Μορφολογικά η κατοικία αποτελείται από δύο ορθογώνιους σε κάτοψη
όγκους, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση µεταξύ τους µε διαφορετική κλίση
ο κάθε ένας και συνδέονται µε ένα µικρότερο σε µέγεθος όγκο που φιλοξενεί
την είσοδο. Ο µεγαλύτερος εκ των δύο όγκων στεγάζει το κυρίως σαλόνι σε
διπλό ύψος και την κουζίνα όπου ακριβώς από πάνω βρίσκεται ο χώρος του
γυµναστηρίου. Ο δεύτερος όγκος στεγάζει το καθηµερινό, και στον όροφο
βρίσκονται τα υπνοδωµάτια.

>> Κατοικία στη Σουρωτή
Οικολογία υψηλής αισθητικής

Βασική συνιστώσα του σχεδιασµού αποτελεί η οικολογική και βιοκλιµατική
προσέγγιση του κτιρίου η οποία γίνεται πρωταρχικά µε τον τρόπο κατασκευής
του κελύφους, τη χρήση ενεργειακών τζακιών, φωτοβολταϊκών και µε το
σύστηµα διαχείρισης του βρόχινου νερού.
Το κέλυφος της κατοικίας µε ποικίλα συστήµατα µόνωσης αντιµετωπίζεται
σαν ένα δυναµικό φίλτρο µετατρέποντας τις εξωτερικές κλιµατικές συνθήκες
στις ζητούµενες για κάθε εποχή εσωτερικές συνθήκες µικροκλίµατος, για την
εξοικονόµηση ενέργειας και την εξασφάλιση της θερµικής άνεσης. Η στέγη
εµφανίζει διπλή ενεργειακή απόδοση µέσω της διπλής κατασκευής της και η
κατασκευή των εξωτερικών τοίχων είναι επιπλέον ενισχυµένη από το
σύνηθες.
Φωτοβολταϊκά πάνελ καλύπτουν εξολοκλήρου την επικλινή στέγη του
µεγαλύτερου όγκου µε νότιο προσανατολισµό τα οποία παράγουν ενέργεια
10kW.
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>> Κατοικία στη Σουρωτή
Οικολογία υψηλής αισθητικής

Τα κουφώµατα της κατοικίας, σε χρώµα καφέ, είναι ενεργειακά συνθετικά µε
τον υψηλότερο δείκτη θερµοµόνωσης, µε ενεργειακά κρύσταλλα των οποίων
χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν επιτρέπουν την αύξηση θερµοκρασίας από
τον ήλιο τους θερινούς µήνες.
Ο χώρος διηµέρευσης και ο χώρος του κυρίως σαλονιού στους δύο όγκους της
κατοικίας θερµαίνονται επιπλέον µε ένα ενεργειακό τζάκι ο κάθε ένας, το
οποίο λειτουργεί µε αθόρυβο µοτέρ διοχετεύοντας τον ζεστό αέρα από το
περιµετρικό τµήµα του καµινιού στον χώρο όπου βρίσκεται το τζάκι όπως
επίσης και µε δίκτυο αεραγωγών στα υπνοδωµάτια του ορόφου. Στον χώρο
των υπνοδωµατίων έχει τοποθετηθεί επιπρόσθετα ενδοδαπέδια θέρµανση
ώστε ο χρήστης να µπορεί να επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο για τη θέρµανση
του χώρου.
Ο φωτισµός των χώρων εσωτερικά και εξωτερικά γίνεται µε τη χρήση
λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας.
Η διαχείριση του βρόχινου νερού, το οποίο συλλέγεται από τις στέγες για
άρδευση του διαµορφωµένου εξωτερικού χώρου, γίνεται µέσω του
συστήµατος συγκέντρωσης όµβριων υδάτων σε υπόγεια δεξαµενή
χωρητικότητας 30 κ.µ. όπου γίνεται η επεξεργασία του νερού και
τροφοδοτείται το σύστηµα ποτίσµατος του γκαζόν, της εγγενούς βλάστησης
και της δεντροφύτευσης.
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Ο περιβάλλων χώρος των 4 στρεµµάτων έχει διαµορφωθεί µε οικολογική
συνείδηση και ευαισθησία εντάσσοντας τη φύση στο σχεδιασµό και
δηµιουργώντας ένα ιδανικό µικροκλίµα για την κατοικία. Οπωροφόρα δέντρα
έχουν φυτευτεί στον αύλιο χώρο και έχουν δηµιουργηθεί ειδικά χώροι για
έναν αµπελώνα µε 200 κλίµατα διαφορετικών ποικιλιών, δύο ελαιώνες, ενώ
στην υπόλοιπη έκταση έχει φυτευτεί γκαζόν. Περιµετρικά του οικοπέδου
έχουν φυτευτεί µεγάλα δέντρα όπως χρυσαφίζουσες τούγιες και λέιλαντ.

>> Κατοικία στη Σουρωτή
Οικολογία υψηλής αισθητικής

Επιπλέον φροντίδα έχει δοθεί για την ευχρηστία, τη λειτουργικότητα, την
αισθητική του χώρου αλλά και την ασφάλεια της κατοικίας. Τεχνολογικά το
κτίριο διαθέτει δίκτυο internet σε όλους τους χώρους, τηλεφωνικό κέντρο,
κάµερες, πρόσβαση από κάθε χώρο σε δορυφορική, σύστηµα ηλεκτρονικού
χειρισµού µε διακόπτες των εξωτερικών κουφωµάτων, κεντρικό σύστηµα
σκουπίσµατος και υψηλής τεχνολογίας συναγερµό.
Στη συγκεκριµένη κατοικία έχει επιτευχθεί ένα αρµονικό πάντρεµα της
υψηλής αισθητικής και τεχνολογίας µαζί µε σύγχρονες µεθόδους
εξοικονόµησης ενέργειας και οικολογίας.
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ΒΙΩΣΙΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ:
ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

άρθρο:
Μαυρίδου Θεοδώρα,
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Το βιοµηχανικό κτίριο σχεδιάζεται για να καλύπτει τις απαιτήσεις της
βιοµηχανικής παραγωγής, για να εξυπηρετεί την προβλεπόµενη
λειτουργία του, αλλά και για να µπορεί εν δυνάµει να αποδεχτεί
οποιαδήποτε αλλαγή θα απαιτήσουν οι µελλοντικές ανάγκες, χωρίς
σπατάλη χρήµατος, χρόνου, χώρου και περιβαλλοντικών πόρων.
Η εξασφάλιση αυτών των δυνατοτήτων απαιτεί µια πολύ-παραµετρική
έρευνα και µελέτη πολλών παραγόντων.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η µελέτη ενός προτύπου για εργοστάσιο βιοµηχανικό κτίριο περιλαµβάνει τη διερεύνηση των παραµέτρων
ενός σύνθετου σχεδιασµού, µε στόχο τη δηµιουργία ενός κελύφους
που θα υιοθετεί απόλυτα την γραµµή παραγωγής της εκάστοτε
χρήσης, θα υπακούει στην βιωσιµότητα του κτιρίου, θα σέβεται το
περιβάλλον και θα διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να
υποδεχτεί µεταβολές χρήσης ή χωροθέτησης.
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>> Βιώσιµα εργοστάσια:
Κοινές παράµετροι σχεδιασµού
κελύφους και διαχείρισης
παραγωγής

Λιτή Παραγωγή
Lean production
(Portakabin)

Τα πλεονεκτήµατα της
Λιτής Παραγωγής
The benefits of ‘lean’.
(T. MELTON 2005.)

1. Το Βιοµηχανικό Κτίριο σε συνάρτηση µε την βιοµηχανική παραγωγή
Ουσιαστικά, µια βιοµηχανοποιηµένη διαδικασία παραγωγής χαρακτηρίζεται
από την κάθετη ολοκλήρωση, δηλαδή ένα συντονισµένο σύνολο, από τη
συλλογή πρώτων υλών µέχρι το µάρκετινγκ, συµπεριλαµβάνοντας την έρευνα
και την ανάπτυξη (Peter Broberg 1986). Κάθε επιµέρους πτυχή είναι
ενσωµατωµένη σε µια συνολική διαδικασία και είναι αξιοσηµείωτο πως
σύµφωνα µε την παραπάνω ολιστική θεώρηση εντοπίζονται σηµαντικές
ελλείψεις στην κατανόηση των διαδικασιών σχεδιασµού βιοµηχανικών κτιρίων
ικανών να παραλάβουν µια λιτή εφοδιαστική αλυσίδα και να προβλέψουν το
κέλυφός (την επιδερµίδα) της.
Στον τοµέα της βιοµηχανικής παραγωγής πολλές προσπάθειες έχουν γίνει µε
στόχο την αύξηση της αξίας των προϊόντων και την µείωση της σπατάλης
πόρων. Η «Λιτή Παραγωγή» αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα παραγωγικά
συστήµατα επιδιώκοντας τη µείωση της ανθρώπινης προσπάθειας, του
χρόνου και χώρου της παραγωγικής διαδικασίας των επενδύσεων σε πάγιο
κεφάλαιο και την αύξηση της παραγωγικότητας: η απαίτηση για τα µισά
σχεδόν µηχανήµατα που να συνεπάγεται πολύ λιγότερα ελαττωµατικά
προϊόντα και µια ποικιλία που αυξάνει ολοένα και περισσότερο.
«Η λιτή παραγωγή είναι ένα ολοκληρωµένο κοινωνικό-τεχνικό σύστηµα, του
οποίου κύριος στόχος είναι η εξάλειψη της σπατάλης, µέσω της ταυτόχρονης
µείωσης ή ελαχιστοποίησης της µεταβλητότητας που εµφανίζεται σε επίπεδο
πελατών, προµηθευτών αλλά και οργανικών απαιτήσεων» (R. Shah, P.T. Ward
2007).
2. Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον
Τα αυξανόµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα και η στρατηγική της βιώσιµης
ανάπτυξης διαµορφώνουν το νέο πλαίσιο µέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις θα
πρέπει να λειτουργήσουν στο µέλλον. Πρόκειται για τη λογική της
διατηρησιµότητας (sustainability) που ορίζει τους νέους κανόνες ανάπτυξης
υπό το πρίσµα της εξυπηρέτησης των σηµερινών αναγκών, χωρίς να
αποστερείται η δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές
τους ανάγκες. Οι βασικές υπηρεσίες του οικοσυστήµατος που σήµερα είναι
φτηνές, θα γίνουν αύριο ακριβές : από τις αρχικές διαδικασίες της
εφοδιαστικής αλυσίδας (όπως την συγκοµιδή και η συλλογή των πρώτων
υλών) µέχρι και την αποµάκρυνση των αποβλήτων, το απαιτούµενο κόστος και
οι τιµές των προϊόντων θα αυξάνουν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η
έλλειψη και το κόστος του καθαρού νερού σε πολλά µέρη του κόσµου. (David
Bent 2008) Αυτές οι δαπάνες θα επηρεάσουν και θα αλληλεπιδράσουν τους
υπόλοιπους τοµείς της βιοµηχανίας, µε αποτέλεσµα να µετασχηµατίσουν το
λειτουργικό πλαίσιο όλων των επιχειρήσεων.
Οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις θεωρούνται «αρχιτεκτονικά στοιχεία», σε
µόνιµη αλληλεπίδραση µε τις απαιτήσεις της βιωσιµότητας. Αυτή την λογική
υποστηρίζουν οι συγγραφείς Garrucho, Cuadrado, Reyes ότι ο σχεδιασµός
βιοµηχανικών κτιρίων πρέπει να ικανοποιεί µακρο-κριτήρια ή τις απαιτήσεις
της βιωσιµότητας σε πολλαπλά επίπεδα αναφοράς : περιβαλλοντικό,
οικονοµικό, κοινωνικό, ασφάλεια και πρόληψη βιοµηχανικών κινδύνων, αλλά
και την κατάλληλη αρχιτεκτονική έκφραση.
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Παρά τις επιµέρους έρευνες αναφορικά µε τη ρύπανση που προκαλεί η διαδικασία παραγωγής, η
επεξεργασία των αποβλήτων ή η ανακύκλωση και γενικά η βιοµηχανική δραστηριότητα κατά τον κύκλο ζωής
ενός κτιρίου (αέρας, θόρυβος, νερό, κ.λπ.), εντούτοις λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στο ίδιο το βιοµηχανικό
κτίριο .(San-Jose-Lombera 2010).
Ωστόσο ολοένα και περισσότερες χώρες τα τελευταία χρόνια προχωρούν στην κατασκευή κτιρίων, φιλικών
προς το περιβάλλον, σε ολόκληρο το κύκλο ζωής τους: από την εξόρυξη των πρώτων υλών µέχρι την
κατεδάφιση τους. Σχετικές αναφορές µιλούν πλέον για βιώσιµη ή αειφόρο κατασκευή (Sustainable
Construction), Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Βιοκλιµατικό, Παθητική Αρχιτεκτονική, επιστρατεύοντας όρους µε
στόχο τη µείωση των επιπτώσεων της κατασκευαστικής δραστηριότητας στο περιβάλλον (San-Jose-Lombera
2010). Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης, που θεωρείται πολιτικά ορθή και απολαµβάνει ευρύτερη κοινωνική
απήχηση διευκολύνει την ενσωµάτωση αυτών των κριτηρίων σχεδιασµού στις κατασκευαστικές
δραστηριότητες. Κατά συνέπεια, προκύπτει η επιτακτική ανάγκη της έρευνας των συστηµάτων που προάγουν
τη νέα γνώση για την ανάπτυξη των βιώσιµων συστηµάτων κατασκευής.

Τα περιβαλλοντικά πεδία µελέτης ενός βιοµηχανικού κτιρίου
The environmental study scopes of an industrial building
(San-Jose-Lombera 2010)

Σύµφωνα µε τους Jose΄ -Toma΄ s San-Jose΄ Lombera a,b , Isaac Garrucho Aprea η βιωσιµότητα των
βιοµηχανικών κτιρίων οφείλει να στηρίζεται σε τέσσερα βασικά κριτήρια:
- τη χωροθέτηση,
-την κατανάλωση ενέργειας,
-τη χρήση νερού και
-την χρήση πρώτων υλών.
Η βιοµηχανική δραστηριότητα καταναλώνει σηµαντικούς ενεργειακούς πόρους προκειµένου να χειριστεί τις
πρώτες ύλες, τη διαδικασία παραγωγής και τα τελικά προϊόντα. Πρόκειται για την ενέργεια που κινεί τα
µηχανήµατα (συµπεριλαµβάνοντας και τις διαδικασίες µετασχηµατισµού των πρώτων υλών), και που συχνά
δηµιουργεί δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες στους εργαζοµένους.
Επιπλέον, η κατασκευή των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων συνεπάγεται τη χρήση τεράστιων ποσοτήτων
υλικών για τα θεµέλια, τη δοµή και τις επενδύσεις των τοίχων, των οποίων η παραγωγή, µεταφορά και
τοποθέτηση προκαλεί σηµαντική περιβαλλοντική επίδραση. Τέλος, µετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής
ενός βιοµηχανικού κτιρίου, τα οικοδοµικά υλικά του µετατρέπονται συχνά σε σκουπίδια και ένα µεγάλο µέρος
τους καταλήγει σε χωµατερές (µπάζα).
Γενικά, το πρόβληµα περιλαµβάνει ποικίλες διαστάσεις που χρήζουν έρευνας και µελέτης, όπως µέτρα για την
εξοικονόµηση ενέργειας στο βιοµηχανικά κτίρια, τεχνικές για τη µείωση της κατανάλωσης νερού, της σκόνης,
του θορύβου, στις φάσεις της κατασκευής και της λειτουργίας. Επίσης, µέτρα για τη διαχείριση και
ελαχιστοποίηση των αποβλήτων κατά τη διάρκεια της οικοδόµησης και της κατεδάφισης. Τέλος, µέτρα για την
επίτευξη ενός υψηλότερου βαθµού επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών.

Πλήρης Κύκλος Ζωής του κτιρίου-Whole life vision in the construction sector
(Jose -Tomas San-Jose Lombera, Isaac Garrucho Aprea 2007)
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>> Βιώσιµα εργοστάσια:
Κοινές παράµετροι σχεδιασµού
κελύφους και διαχείρισης
παραγωγής

3. Τα οφέλη της λογικής των πράσινων κτιρίων
Το δοµηµένο περιβάλλον ασκεί τεράστια επίδραση στα οικοσυστήµατα, την
ανθρώπινη υγεία, και την οικονοµία. Με την υιοθέτηση των πράσινων
στρατηγικών οικοδόµησης, µπορούµε να µεγιστοποιήσουµε και την
οικονοµική και την περιβαλλοντική απόδοση. Οι πράσινες µέθοδοι
οικοδόµησης µπορούν να ενσωµατωθούν σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου
ζωής των κτιρίων (σχεδιασµός, κατασκευή, ανακαίνιση, κατεδάφιση).
Εντούτοις, τα σηµαντικότερα οφέλη µπορούν να ληφθούν εάν υιοθετηθεί µια
ολοκληρωµένη µέθοδος διαχείρισης από τα αρχικά στάδια του
προγραµµατισµού.
Το πράσινα κτίρια έχουν περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη:
-ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και προστατεύουν τα οικοσυστήµατα,
-βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα και του νερού,
-ελαχιστοποιούν τα απόβλητα,
συντηρούν και αποκαθιστούν τους φυσικούς πόρους. (San-Jose-Lombera
2010)
Οικονοµικά οφέλη παρουσιάζονται επίσης καθώς µειώνονται οι λειτουργικές
δαπάνες, βελτιώνεται η παραγωγικότητα των διαδικασιών, βελτιστοποιείται η
οικονοµική επίδοση του κύκλου ζωής, εξασφαλίζεται η παραγωγή πρασίνων
προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα ενισχύεται η άνεση και η υγεία των
παραγωγών, εξελίσσεται η αισθητική και γενικά βελτιώνεται η ποιότητα της
ζωής.
Μελετώντας πολλά παραδείγµατα από υφιστάµενα κτίρια, στο πρακτικό
κοµµάτι των εφαρµογών, διαπιστώνουµε λάθη τα οποία θα µπορούσαν να
παραλειφθούν ή έστω να µειωθούν µε µία πιο ολοκληρωµένη και ευέλικτη
αντιµετώπιση σχεδιασµού.
Μια τέτοια συστηµατική µελέτη µε παραµέτρους την εσωτερική λειτουργία
του κτιρίου, την περιβαλλοντική απόδοση του συνείδηση και λαµβάνοντας
υπόψη την βιώσιµη ανταγωνιστικότητα θα οδηγήσει στην δηµιουργία ενός
κελύφους που θα εξυπηρετεί απόλυτα την γραµµή παραγωγής της εκάστοτε
χρήσης, θα υπακούει στην βιωσιµότητα του κτιρίου, θα σέβεται το περιβάλλον
και θα διαθέτει ευέλικτη δοµή προσαρµοζόµενο σε άλλες χρήσεις και άλλες
τοποθεσίες.

Βιβλιογραφία
1) Lombera, J, Garrucho, I,(2009) A system approach to the environmental analysis of industrial
buildings, Building and environment journal, August 8
2) EPA, (2003) Lean Manufacturing and the environment, Research on Advanced Manufacturing
Systems and the Environment and Recommendations for Leveraging Better Environmental
Performance, October
3) Lauren, P (2005), Lean Construction, eliminating the waste, Construction Executive journal,
November
4) Peter Broberg, The evolution of industrial building, Foundation for Industrial and Ecological
Building, P 0 Box 171, S-261 22 Landskrona, Sweden
5) David Arditi and H Murat Gunaydin, Total quality management in the construction process,
Illinois Institute of Technology, Department of Civil and Architectural Engineering, Chicago, IL
60616, USA.

120

ÙÂ‡¯Ô˜ 16



πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2011

6)

7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

Ruben Vrijhoef, Lauri Koskela, The four roles of supply chain management in construction,
TNO Building and Construction Research, Department of Strategic Studies, Quality Assurance
and Building Regulations, P.O. Box 49, NL-2600 AA Delft, The Netherlands, VTT Building
Technology, Concurrent Engineering, P.O. Box 1801, FIN-02044 VTT, Finland.
Min-Yuan Cheng, Ming-Hsiu Tsai 1, Zhi-Wei Xiao, Construction management process
reengineering:Organizational human resource planning for multiple projects, Department of
Construction Engineering, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan, 43,
Sec. 4, Keelung Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C. 106 Accepted 14 October 2005.
K.W. Chaua, Ying Caob, M. Ansona, Jianping Zhang, Application of data warehouse and
Decision Support System in construction management, Department of Civil and Structural
Engineering, Hong Kong Polytechnic University, Hunghom, Kowloon, Hong Kong, China
b Department of Civil Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China
Accepted 8 August 2002.
A Jaafari, Organization and management in construction: a new approach.
A Laufer and K A Tenah, Introducing management information systems in mediumsized
construction companies.
Womack James P. and Daniel Jones T. «Λιτή Σκέψη», Εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα 2005.
Lee Quarterman and Snyder Brat, <<Strategos Guide to Value Stream & Process Mapping>> ebook, http://www.strategosinc.com.
∆ρ. Τσίγκας Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής ∆.Π.Θ., Σύµβουλος Επιχειρήσεων Leonardo
Group AG., <<Ευέλικτο Εργοστάσιο NEOSET S.A.>>, Πρακτικά Σεµιναρίου, 22-24 Ιουνίου 2006.
Λαµπόβας ∆ηµήτριος, <<Κατασκευαστικές Κυψέλες>>, Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση,
Φεβρουάριος 2003.
Λαµπόβας ∆ηµήτριος, <<Λιτά Συστήµατα Παραγωγής (Lean Manufacturing) Κλειδί για την
αύξηση της παραγωγικότητας>>, Plant Management, Τεύχος 192, Οκτώβριος 2005.
∆ερβιτσιώτης Κώστας Ν. «Ανταγωνιστικότητα µε διοίκηση ολικής ποιότητας», Εκδόσεις
Interbooks, 2001.
LEI (Lean Enterprise Institute) «Lean Toolkit Workbooks» http://www.lean.org.
Shim, Jae K., Siegel, Joel G., «∆ιοίκηση εκµετάλλευσης», Εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα
2002.
Jose΄ -Toma΄ s San-Jose΄ Lombera , Isaac Garrucho Aprea, A system approach to the
environmental analysis of industrial buildings, LABEIN-Tecnalia, C/Geldo, Parque
Tecnolo΄gico de Bizkaia, Edificio 700, 48160 Derio (Vizcaya), Spain, Department of Science of
Materials, ESTSI Bilbao-University of Basque Country (UPV/EHU), Alda, Urquijo s/n, 48013
Bilbao, Spain, SEDICAL S.A., Txorierri Etorbidea 46 - Pab, 12 F 48150 Sondica (Vizcaya), Spain.
http://mass-customization.pme.duth.gr/
T. MELTON, THE BENEFITS OF LEAN MANUFACTURING What Lean Thinking has to Offer the
Process Industries, Institution of Chemical Engineers Trans IChemE, Part A, June 2005.
Rachna Shah, Peter T. Ward, Defining and developing measures of lean production, Journal of
Operations Management 2007
Rachna Shah, Peter T. Ward, Lean manufacturing: context, practice bundles, and
performance, Journal of Operations Management
Fulvio Castellacci (2006), Innovation and the International Competitiveness of Manufacturing
and Service Industries, Department of International Economics, Norwegian Institute of
International Affairs (NUPI), and TIK Centre, University of Oslo. DIME Working paper 2006.05
in the series on “Dynamics of Knowledge Accumulation, Competitiveness, Regional Cohesion
and Economic Policies”
Takahiro Fujimoto (2002), Architecture, Capability, and Competitiveness of Firms and
Industries, Research Institute of Economy, Trade and Industry,Harvard Business School,
November 2002
Marcela Correa of CARANA Corporation, Ruth Campbell of ACDI/VOCA, USING THE VALUE
CHAIN APPROACH TO DESIGN A COMPETITIVENESS STRATEGY
EPA (2009), The Environmental Professional’s Guide to Lean & Six Sigma,United States
Environmental Protection Agency www.epa.gov/lean August 2009 EPA-100-K-09-006
EPA (2008), Working Smart for Environmental Protection, Improving State Agency Processes
with Lean and Six Sigma ,Lean in Government Series, March 2008
Pursuing Perfection: Case Studies Examining Lean Manufacturing Strategies, Pollution
Prevention, and Environmental Regulatory Management Implications ,August 20, 2000
Cynthia C. Y. Tsao, Iris D. Tommelein, Eric S. Swanlund3,Gregory A. Howell,
Work Structuring to Achieve Integrated,Product–Process Design,JOURNAL OF CONSTRUCTION
ENGINEERING AND MANAGEMENT © ASCE / NOVEMBER/DECEMBER 2004
Iris D. Tommelein, Associate Professor, TOWARD INTEGRATED PRODUCT-PROCESS
DEVELOPMENT:RESEARCH AGENDA FOR LIFE-CYCLE DESIGN AND SYSTEMS ENGINEERING FOR
THE AEC INDUSTRY,University of California, Berkeley www.ce.berkeley.edu/~tommelein
National Institute of Standards and Technology Manufacturing Extension Partnership

ÙÂ‡¯Ô˜ 16



πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2011

121

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ;
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

άρθρο:
Καλαϊτζόγλου Ιάκωβος
Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής,
Πανεπιστήµιο Πατρών
∆ιαπιστευµένος Φορέας Ελέγχου
Φ/Β Εγκαταστάσεων
Σκούρας Ιωάννης
Επιθεωρητής Φ/Β Εγκαταστάσεων
Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής,
Πανεπιστήµιο Πατρών

Υπάρχει συχνά η άποψη ότι η πιστοποίηση των Φ/Β εγκαταστάσεων αφορά
και πραγµατοποιείται µόνο σε εγκαταστάσεις µεγάλης ισχύος. Κάτι τέτοιο
όµως δεν απορρέει από το ισχύον ευρωπαϊκό τεχνικό πρότυπο ΕΝ 62446, το
οποίο ορίζει τις απαιτήσεις για την τεκµηρίωση, µελέτη, κατασκευή και
επιθεώρησή τους. Τουναντίον, εάν αναλογιστεί κάποιος ότι κατά βάση στις
οικιακές εγκαταστάσεις οι κάτοικοι έχουν κυριολεκτικά τα Φ/Β από πάνω
τους, τότε γίνεται εµφανές ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι για προσεκτική
εξέταση της ασφάλειας. Συγχρόνως, δεν µπορεί να παραβλεφθεί ότι είναι
κανόνας οι µεγάλες Φ/Β εγκαταστάσεις να βρίσκονται στην ύπαιθρο, όπου
µία ενδεχόµενη αστοχία µπορεί να έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Επαγωγικά, η πιστοποίηση κατά ΕΝ 62446 δύναται και είναι καλό να
εφαρµόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως ισχύος τους και
τοποθέτησής τους, µε σκοπό την µείωση του κινδύνου αστοχίας και του
επενδυτικού ρίσκου.
Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση και ανάλυση ευρηµάτων
ελέγχου υψηλής διακινδύνευσης σε οικιακές Φ/Β εγκαταστάσεις και πάρκα.

122

ÙÂ‡¯Ô˜ 16



πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2011

Α) Οικιακές εγκαταστάσεις σε στέγες
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που παρουσιάζουν οι οικιακές εγκαταστάσεις
είναι ότι είναι αναπόσπαστο τµήµα της καθηµερινότητας των κατοίκων. Θα
πρέπει εποµένως, εκτός από την αναµενόµενη οικονοµική απόδοση της
εγκατάστασης, να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η αρµονική σύνδεση µε τον
τρόπο δράσης των κατοίκων. Ας µην ξεχνάµε εξάλλου ότι η εγκατάσταση θα
πρέπει να γίνεται και µε σεβασµό προς τον γείτονα και τον συµπολίτη, ο
οποίος δεν πρέπει να υποβάλλεται ούτε σε κίνδυνο ούτε σε ζηµία ούτε σε
οποιασδήποτε µορφής όχληση.
Ξεκινώντας από την τοποθέτηση των βάσεων στήριξης των Φ/Β πλαισίων,
πρέπει καταρχήν να εξασφαλίζεται ότι θα παρέχεται επαρκής µηχανική
αντοχή και τα Φ/Β πλαίσια δεν θα βρίσκονται σε επαφή ή κοντά σε πιθανές
εστίες πυρκαγιάς.

Εικόνα 1: Εγγύτητα µε πιθανή εστία
πυρκαγιάς

Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται τυπική περίπτωση όπου σε οικιακή στέγη έχει
αναπτυχθεί βλάστηση, η οποία βρίσκεται σε επαφή µε το πίσω µέρος του Φ/Β
πλαισίου. Προφανώς, η βλάστηση αυτή αποτελεί εν δυνάµει εστία πυρκαγιάς.
Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται ελλιπής τρόπος έδρασης της βάσης επί της
στέγης. Όπως φαίνεται από την φωτογραφία, έχει χρησιµοποιηθεί µόνο ένας
κοχλίας σύνδεσης από τους συνολικά 4 που έχει προβλέψει ο κατασκευαστής
του συστήµατος ανάρτησης. Κατά συνέπεια, τα Φ/Β πλαίσια που βρίσκονται
επί της συγκεκριµένης βάσης είναι αρκετά πιθανό να παρουσιάσουν
προβλήµατα µηχανικής αντοχής, ειδικώς σε ισχυρό άνεµο και ριπές ανέµου.
Είναι ενδεικτικό να σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη εγκατάσταση βρίσκεται σε
διασταύρωση οδών µε υψηλή κυκλοφορία.

Εικόνα 2: Ελλιπής τρόπος έδρασης

Αντιθέτως, στην εικόνα 3 παρουσιάζεται ένα παράδειγµα καλής πρακτικής.
Απουσιάζει οποιαδήποτε εστία πυρκαγιάς, ενώ για την έδραση της βάσης
έχουν ακολουθηθεί ακριβώς οι οδηγίες του κατασκευαστή. Παράλληλα, έχει
γίνει χρήση χηµικών αγκυρίων, τα οποία εξασφαλίζουν την επαρκή αντοχή
των βάσεων και την στεγανότητα της στέγης.
Εκτός από το σύστηµα ανάρτησης των Φ/Β πλαισίων, ιδιαίτερη σηµασία
πρέπει να δίδεται και στο τµήµα ολόκληρης της ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης. Ένα τυπικό παράδειγµα λαθών και παραλήψεων
παρουσιάζεται στην εικόνα 4. Στην φωτογραφία αυτή απεικονίζεται ο πίνακας
DC, που έχει ως εισερχόµενα τα καλώδια από τα Φ/Β πλαίσια και ως
αναχωρήσεις τα καλώδια που θα συνδεθούν στον inverter. Όπως σηµειώνεται
στην φωτογραφία, έχει χρησιµοποιηθεί διακόπτης αποµόνωσης του DC
κυκλώµατος, ο οποίος έχει προδιαγραφές για εναλλασσόµενο ρεύµα, µε
συνέπεια να µην είναι δεδοµένη η ασφαλής αποµόνωσης του κυκλώµατος
συνεχούς ρεύµατος. Πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα στοιχεία που
χρησιµοποιούνται στα κυκλώµατα συνεχούς ρεύµατος θα πρέπει να φέρουν
κατάλληλη σήµανση και προδιαγραφές.
Ένα δεύτερο σηµείο είναι ο χρωµατισµός των καλωδίων και η αναγνώριση των
κυκλωµάτων. Όπως φαίνεται από την φωτογραφία, για αγωγό γείωσης έχει
χρησιµοποιηθεί µπλε χρώµα, το οποίο βάσει των τεχνικών προτύπων θα
πρέπει να αναφέρεται αποκλειστικά στον ουδέτερο αγωγό. Επίσης, από τον
πίνακα απουσιάζει οποιαδήποτε σήµανση αναγνώρισης, ενώ ο τρόπος
τοποθέτησή τους δυσχεραίνει περαιτέρω την αναγνώρισή τους. Ως
επακόλουθο, οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης και επισκευής είναι
εξαιρετικά δύσκολο να πραγµατοποιηθεί.
Ένα πρόσθετο σηµείο προσοχής είναι η γείωση της και ο τρόπος όδευσης των
αγωγών ισοδυναµικής σύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση η γείωση θα πρέπει να
παρουσιάζει αντιστάσεις σύµφωνα µε την συνδεσµολογία της εγκατάστασης

Εικόνα 3: Παράδειγµα καλής
πρακτικής

Εικόνα 4: Στοιχεία AC rated σε DC
κύκλωµα – Λάθος χρωµατισµός
καλωδίων – Μη αναγνώριση
κυκλωµάτων
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και τις διατάξεις ασφαλείας. Οι αγωγοί ισοδυναµικής σύνδεσης πρέπει να
είναι επαρκώς στερεωµένοι και επ’ ουδενί να βρίσκονται «στον αέρα»,
δηµιουργώντας, εκτός των άλλων, κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.
Στην εικόνα 5 παρουσιάζεται περίπτωση όπου ο αγωγός ισοδυναµικής
σύνδεσης δεν έχει επαρκή στερέωση. Αυτό δηµιουργεί δύο κύρια
προβλήµατα. Το πρώτο είναι ηλεκτρολογικό και αφορά στο ότι δεν
εξασφαλίζεται επαρκής ισοδυναµική σύνδεση. Το δεύτερο συναρτάται της
ανθρώπινης ασφάλειας, καθώς είναι πιθανό κάποιος να σκοντάψει µε
ενδεχόµενη πτώση του από το επίπεδο της στέγης στο έδαφος.
Εικόνα 5: Ο αγωγός ισοδυναµικής
σύνδεσης βρίσκεται «στον αέρα».

Β) Φ/Β πάρκα
Οι µεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην πλειοψηφία τους εγκαθίστανται σε
γήπεδα, είτε επί σταθερών βάσεων είτε επί tracker. Έχουν το χαρακτηριστικό
να απαιτούν την επένδυση σηµαντικών κεφαλαίων και εποµένως
παρουσιάζεται σηµαντική ευαισθησία ως προς την µείωση του επενδυτικού
κινδύνου, ιδιαιτέρως εφόσον εµπλέκονται και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
στην χρηµατοδότησή τους. Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό τους είναι ότι
συνήθως βρίσκονται σε δύσκολες καιρικές συνθήκες (ανεµόπτωση, υγρασία)
και οπωσδήποτε αποτελούν τµήµα του περιβάλλοντος, το οποίο σε κάθε
περίπτωση πρέπει να σέβονται και να µην θέτουν σε κίνδυνο.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι παρατηρήσεις που σηµειώθηκαν για τις οικιακές
εγκαταστάσεις παραµένουν ισχυρές και παρούσες και για την περίπτωση των
Φ/Β πάρκων. Για λόγους συντοµίας στο παρόν σηµείο θα γίνει αναφορά σε
κάποια πρόσθετα στοιχεία που παρουσιάζουν µεγαλύτερη συχνότητα στις
µεγάλες εγκαταστάσεις.

Εικόνα 6: Ελλιπής προστασία
ηλεκτρολογικού υλικού
από εξωτερικές επιδράσεις

Αποτελεί σύνηθες φαινόµενο ο σχεδιασµός ή/και η επιλογή του εξοπλισµού
να µην συνυπολογίζει τις καιρικές συνθήκες του τόπου εγκατάστασης. Στην
Εικόνα 6 παρουσιάζεται περίπτωση όπου η µη επαρκής κλάση µόνωσης του
πίνακα οδήγησε στην παρουσία υγρασίας και κατά συνέπεια στην διάβρωση
του υλικού, µε αποτέλεσµα αυτό να µην είναι σε κατάσταση να λειτουργεί
ορθώς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η φωτογραφία αυτή ελήφθη 1,5 έτος περίπου
µετά από την εγκατάσταση του έργου.
Στην εικόνα 7 παρουσιάζεται περίπτωση εκτενούς διάβρωσης του
προστατευτικού κελύφους κινητήρα tracker, µόλις 4 µήνες περίπου από την
ηµεροµηνία εγκατάστασής του. Είναι εξαιρετικά πιθανό σύντοµα η υγρασία να
εισχωρήσει στον κινητήρα µε αποτέλεσµα πιθανά βραχυκυκλώµατα ή άλλες
αστοχίες.

Εικόνα 7: Εκτενής διάβρωση υλικού
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Ένα πρόσθετο σηµείο είναι ο τρόπος έδρασης των βάσεων στο έδαφος.
Καταρχήν θα πρέπει να πραγµατοποιείται µελέτη απορροής όµβριων υδάτων
ώστε να εξασφαλίζεται η µη µετακίνηση µάζας εδάφους στα σηµεία έδρασης.
Κατά δεύτερον, θα πρέπει η κατασκευή να παρουσιάζει επαρκή µηχανική
αντοχή όπως ορίζεται από τις διάφορες ζώνες του Ευρωκώδικα και από τον
ΕΑΚ. Κατά τρίτον, θα πρέπει η συναρµολόγηση να είναι σύµφωνη µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή και εποµένως να εφαρµόζεται σύσφιξη των
κοχλιών στις προδιαγεγραµµένες ροπές και να γίνεται χρήση των κατάλληλων
υλικών για αποφυγή της ηλεκτροδιάβρωσης.
Στην εικόνα 8 παρουσιάζεται Φ/Β πλαίσιο µετά την αστοχία tracker σε φορτία
ανεµόπτωσης. Είναι προφανής η ολική καταστροφή του.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2011

Καθώς στα Φ/Β πάρκα η µεγάλη ισχύς επιβάλλει την ύπαρξη πολλαπλών
στοιχειοσειρών, είναι συνήθης ο παραλληλισµός τους πριν τον inverter. Σε
αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να δίδεται προσοχή τόσο κατά την µελέτη
όσο και την εφαρµογή στην προστασία των panels από τα ανάστροφα ρεύµατα
και στη σύνδεση των στοιχειοσειρών στους αναστροφείς σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή. Στην εικόνα 9 παρουσιάζεται περίπτωση όπου τα
καλώδια από τα arrays έχουν συνδεθεί σε θέσεις αντίθετες µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή του αντιστροφέα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν παρέχεται
επαρκής προστασία από υπερεντάσεις, ενώ δεν ισχύει και η εγγύηση του
κατασκευαστή.
Και στα Φ/Β πάρκα πρέπει να δίδεται µεγάλη σηµασία στην γείωση γενικώς
και ειδικώς στην περίπτωση βραχώδους εδάφους, εξασφαλίζοντας επιτρεπτές
τιµές αντίστασης γείωσης. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
εξασφαλίζεται ηλεκτρική συνέχεια όλων των Φ/Β πλαισίων µε την γη. Είναι
αρκετά συχνά τα φαινόµενα όπου µέρος των panels δεν έχει ηλεκτρική
συνέχεια µε τη γη, ενώ η τιµές της αντίστασης γείωσης παρουσιάζουν τιµές
υψηλότερες από τα αποδεκτά όρια.
Σχετικά µε την αντικεραυνική προστασία, εκτός από την απαιτητή ύπαρξη
SPD, η κλάση προστασίας των SPD και η ενδεχόµενη ύπαρξη εξωτερικού
συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας θα πρέπει να εξετάζεται κατά
περίπτωση, εκπονώντας µελέτη επικινδυνότητας και συνυπολογίζοντας τον
κίνδυνο ζωής και υλικής βλάβης, τα δεδοµένα κεραυνόπτωσης της περιοχής
κλπ, όπως ορίζονται στα αντίστοιχα τεχνικά πρότυπα. Είναι δεδοµένο ότι όσο
µεγαλύτερη είναι η έκταση της εγκατάστασης, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα
άµεσης ή έµµεσης κευρανοπληξίας. Επίσης, ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει
για µεγάλες εγκαταστάσεις σε βιοµηχανικές στέγες, όπου ο ενδεχόµενος
κίνδυνος έναντι της ανθρώπινης ζωής και του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού
παρουσιάζει σηµαντική αύξηση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχουν επί
του παρόντος ευρήµατα που να δικαιολογούν την οποιαδήποτε µελέτη
διακινδύνευσης από κευραυνοπληξία σε Φ/Β εγκατάσταση.

Εικόνα 8: Φ/Β πλαίσιο µετά από
αστοχία δοµικών στοιχείων tracker.

Εικόνα 9: Λάθος τρόπος σύνδεσης
στοιχειωσειρών στον αντιστροφέα.

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία και παρατηρήσεις είναι ενδεικτική η ανάγκη
για αύξηση της ασφάλειας στις Φ/Β εγκαταστάσεις. Αξίζει τα σηµειωθεί ότι
πριν την παρουσίαση των ανωτέρω στοιχείων στους επενδυτές –
εγκαταστάτες – µελετητές, η συντριπτική πλειοψηφία τους θεωρούσε ότι η
Φ/Β εγκατάσταση ήταν σύµφωνη µε τα τεχνικά πρότυπα.
∆εν πρέπει επίσης να λησµονούµε ότι οι Φ/Β εγκαταστάσεις
διαφοροποιούνται ουσιαστικώς από τις κοινές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,
καθώς λειτουργούν υπό συνεχές ρεύµα τάσης έως και 1000V.
Ευτυχώς, σήµερα υπάρχουν τα εργαλεία και η µέθοδος, ώστε η διακινδύνευση
να µειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, µέσα από τους αρχικούς και
περιοδικούς ελέγχους, το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 62446 συγκεκριµένα, τα
λοιπά ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα και την χρήση ανεξάρτητου φορέα 3ου
µέρους, ο οποίος διαθέτει την τεχνική επάρκεια για την διενέργεια
επιθεωρήσεων και δοκιµών σε Φ/Β εγκαταστάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, η µείωση του κινδύνου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο
καταρχήν για την προστασία της οικογένειας, του συνανθρώπου και του
περιβάλλοντος και σε επόµενο στάδιο για την εξασφάλιση της ορθής
λειτουργίας της Φ/Β εγκατάστασης. Και όπως φάνηκε από την προηγούµενη
ανάλυση, ο κίνδυνος είναι παρόν ανεξαρτήτως του µεγέθους της
εγκατάστασης και των επενδεδυµένων κεφαλαίων.
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∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ένα σύγχρονο

αφιέρωµα

στην ενέργεια σε
µια έκθεση που

γράφει ιστορία

Εναλλακτικές µορφές και συστήµατα
εξοικονόµησης ενέργειας, θέρµανση
και ψύξη για κάθε σπίτι ή
επαγγελµατικό χώρο.

ENERGYLAND,
Υπογράφει την εξοικονόµηση ενέργειας.

Χορηγός επικοινωνίας

Ωράριο Λειτουργίας
Καθηµερινές

17:00 - 22:00

Σαββατοκύριακα

10:00 - 22:00

ECON
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