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Γερµανίας) και δίπλωµα διοίκησης επιχειρήσεων
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Έρχεται το Φθινόπωρο

Τέλος εποχής, έρχονται οι βροχές και τα πρώτα κρύα. Σε αυτή την
εποχή αναδεικνύεται η ανάγκη για καλύτερη µόνωση και
αναζήτηση  οικονοµικών λύσεων θέρµανσης.

Η λύση των Φ/Β για οικιακή χρήση κάθε µέρα βρίσκει όλο και
µεγαλύτερη απήχηση, αφού η οικονοµία που επιφέρει και το
έσοδο είναι σηµαντικά και στο τεύχος αυτό θα βρείτε ενα
µοναδικό αφιερωµα στους µετατροπείς ενέργειας (inverters) για
πιο αποτελεσµατικη παραγωγή ενέργειας απο τα Φ/Β.

Ενδιαφέροντα άρθρα για τα  φυτεµένα δώµατα, τη γεωθερµία και
τις σύµµικτες κατασκευές καθώς και για αυτόνοµες µονάδες
ταχείας στέγασης θα σας δόσουν την ευκαρία τις επόµενες
εµβδοµάδες να ενηµερωθείται για τις τελευταίες εξελίξεις.

Καλό ∆ιάβασµα.

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης 
Εκδότης

™∏ª∂πøª∞ ∂∫¢√∆∏
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ERA ENERGY
¡∂√ ºø∆√µ√§∆∞´∫√ ¶∞ƒ∫√ 901,6 KWP 

™∆∏¡ ¶π∂ƒπ∞

Ένα από τα µεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στο Ν. Πιερίας ισχύος 901,6
kWp ολοκλήρωσε πρόσφατα η ERA ENERGY Ε.Π.Ε. για λογαριασµό της εταιρίας
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΕΠΕ». Πρόκειται για ένα έργο το οποίο βρίσκεται
στην περιοχή «Πράτµος» του ∆ήµου Πύδνας – Κολινδρού και του οποίου την
πλήρη εποπτεία έχει η ERA ENERGY, η οποία ανέλαβε την µελέτη, προµήθεια,
επίβλεψη και κατασκευή του Φ/Β σταθµού, καθώς και την θέση του σε
λειτουργία. Αξίζει µάλιστα να τονίσουµε ότι το συγκεκριµένο έργο
ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ για το µέγεθος της ισχύος του αφού πριν
συµπληρωθούν 2 µήνες από την έναρξη των πρώτων χωµατουργικών εργασιών
το έργο είχε παραδοθεί και ήταν έτοιµο προς σύνδεση µε το δίκτυο ΜΤ του
∆Ε∆∆ΗΕ σύµφωνα µε το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 που
εφαρµόζει η ERA ENERGY.

Ήταν αρχές Μαρτίου όταν έγινε η πρώτη αυτοψία του αγροτεµαχίου από το
τεχνικό τµήµα της ERA ENERGY το οποίο εκπόνησε και την σχετική µελέτη
εγκατάστασης. Επρόκειτο για µια µελέτη ιδιαίτερα απαιτητική καθώς µετά την
αυτοψία διαπιστώθηκε ότι οι επεµβάσεις στο έκτασης 18 στρ. αγροτεµάχιο
(χωµατουργικές εργασίες, επιχωµατώσεις, ισοπεδώσεις, κλπ) έπρεπε να
γίνουν άµεσα και σε µεγάλο βαθµό. Ύστερα από συντονισµένες ενέργειες της
αναδόχου εταιρίας µέσα σε λίγες ηµέρες το χωράφι στο οποίο θα γίνονταν η
εγκατάσταση άλλαξε µορφή. Αφού ολοκληρώθηκε η περίφραξη και η
τοποθέτηση του συστήµατος συναγερµού και παρακολούθησης στα τέλη του
ίδιου µήνα ξεκίνησε και η χωροθέτηση του έργου στο χώρο. Στη συνέχεια
έγινε η κατασκευή των βάσεων. Για την στήριξη χρησιµοποιήθηκαν τριγωνικές
βάσεις και τεγίδες της εταιρίας ALUMIL SOLAR. Στο επόµενο στάδιο,
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κατέφθασαν στο χώρο τα 3680 πάνελ της εταιρίας RENESOLA, τα οποία
προµήθευσε η εταιρία EUROSOL. Τα πλαίσια ταξινοµήθηκαν και οδηγήθηκαν
ένα προς ένα στην θέση που τους αναλογούσε µε γνώµονα πάντα την µελέτη
εγκατάστασης. Σειρά πλέον είχαν τα 44 inverter της εταιρίας SIEMENS στα
οποία συνδέθηκαν κατά οµάδες (string) τα πάνελ. Αφού ολοκληρώθηκαν στο
σύνολό τους οι οδεύσεις των καλωδίων, οι οµαδοποιήσεις, οι ηλεκτρολογικές
συνδέσεις και η κατασκευή των υποπινάκων, τοποθετήθηκε ο υποσταθµός της
εταιρίας SIEMENS, στον οποίο συνδέθηκαν οι 44 inverter και ο οποίος
αποτελεί το σηµείο σύνδεσης του σταθµού µε το δίκτυο µέσης τάσης.

Μετά τους τελικούς ελέγχους από το τεχνικό επιτελείο της ERA ENERGY,
συντάχθηκε η µελέτη σύνδεσης του έργου µε βάση την οποία καταρτίστηκε
και το πρωτόκολλο  παράδοσης - παραλαβής του Φ/Β σταθµού. Έτσι, στις 01
Ιουνίου 2012 συνδέθηκε µε το δίκτυο ΜΤ του ∆Ε∆∆ΗΕ ο ισχύος 901,6kWp Φ/Β
σταθµός και πλέον µετρά ήδη σχεδόν 3 µήνες παραγωγής. Με βάση την
µελέτη παραγωγής το συγκεκριµένο έργο αναµένεται να παράγει περίπου
1.190.112 kWh/έτος (κιλοβατώρες), δηλαδή περίπου την ενέργεια που
καταναλώνουν 180 νοικοκυριά ετησίως. Τα περιβαλλοντικά οφέλη της
λειτουργίας του σταθµού είναι επίσης σηµαντικά καθώς θα εξοικονοµούνται
περίπου 1.113,85 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα (CO2) συµβάλλοντας έτσι στην
αναβάθµιση και προστασία του περιβάλλοντος.

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί πως το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια της
υπογεγραµµένης σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταξύ της εταιρίας
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΕΠΕ» και της ATE Leasing Α.Ε. µε βάση την
τεχνικοοικονοµική µελέτη της ERA ENERGY. Αρωγός της όλης προσπάθειας
στάθηκε ο βασικός συνεργάτης της ERA ENERGY στον χώρο των
φωτοβολταϊκών. Πρόκειται για την εταιρία EUROSOL, η βοήθεια της οποίας σε
πολλούς τοµείς αλλά κυρίως στον τοµέα της προµήθειας, ήταν ζωτικής
σηµασίας καθώς τους τελευταίους µήνες παρατηρείται έλλειψη υλικών στην
αγορά των φωτοβολταϊκών. Να σηµειώσουµε πως για την υλοποίηση του
έργου εργάστηκαν 7 συνεργεία ενώ στο χρονικό διάστηµα που απαιτήθηκε για
την κατασκευή του απασχολήθηκαν 72 άτοµα. Όπως µας ανέφεραν
εκπρόσωποι της ιδιοκτήτριας εταιρίας: «µείναµε απόλυτα ευχαριστηµένοι από
την αποτελεσµατικότητα του εργατικού δυναµικού της ERA ENERGY. Από τον
πρώτο εργάτη µέχρι τον αρχιµηχανικό αλλά και την διοίκηση της αναδόχου
εταιρίας ήταν έκδηλη η µεθοδικότητα αλλά και η χωρίς παρεκκλίσεις
εφαρµογή του σωστού χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης. Χαρακτηριστικά που
αποτέλεσαν το “κλειδί” για την σωστή όσο και έγκαιρη εφαρµογή της µελέτης
εγκατάστασης». 

Το έργο αυτό προστέθηκε σε µία µεγάλη λίστα έργων σε φωτοβολταϊκά πάρκα
αλλά και αµέτρητες στέγες που έχει ήδη υλοποιήσει η ERA ENERGY.  Ακόµη
αυτή τη στιγµή  προχωρά και σε άλλες εγκαταστάσεις σε στέγες και σε πάρκα
αποτελώντας την καλύτερη και πλέον αξιόπιστη λύση για όποιον θέλει να
ασχοληθεί ενεργά µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Η έως τώρα εµπειρία
των στελεχών και των τεχνικών της, από παρόµοιες εγκαταστάσεις σε
διάφορες περιοχές της Ελλάδας  της  δίνει την δυνατότητα να παρέχει πάντα
τον καλύτερο συνδυασµό κόστους - απόδοσης - ποιότητας, εξασφαλίζοντας
ένα σταθερό εισόδηµα σε πολύ ανταγωνιστικές τιµές κόστους εγκατάστασης.
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EXELGROUP & §∞ª¢∞ GREEN
Ã√ƒ∏°√π ™∆√ PROJECT ∞∫∆π¡∞

"Αστικές πρίζες" στην Ελευσίνα µε χορηγούς την ExelGroup 
και τη ΛΑΜ∆Α Green

H ExelGroup, πάντα δίπλα στους νέους ανθρώπους µε όραµα και
πρωτοποριακές ιδέες, στηρίζει τo project ΑΚΤΙΝΑ* το οποίο παρουσιάζεται
στα πλαίσια του φεστιβάλ του ∆ήµου Ελευσίνας «Αισχύλεια 2012» 
(26.08-14.10.2012) στο Παλαιό Ελαιουργείο, στην παραλία Ελευσίνας.
Η πρόταση ΑΚΤΙΝΑ* αποτέλεσµα συνεργασίας της Energize (www.energize.gr),
εταιρίας µελέτης και εγκατάστασης συστηµάτων Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και της αρχιτεκτονικής οµάδας CITY INDEX (www.cityindexlab.com),
αποτελεί την ελληνική πρόταση για την ηλεκτροκίνηση στα αστικά ή
τουριστικά κέντρα. Αφορά έναν σταθµό φόρτισης, αλλά και ηλεκτρονικής
ενηµέρωσης,  που θα λειτουργεί αποκλειστικά αξιοποιώντας την ηλιακή
ενέργεια, µέσω φωτοβολταϊκών πάνελ. Κάτι σαν «αστική πρίζα».

Η ΑΚΤΙΝΑ είναι ένα έργο που θέτει µε επίκαιρο τρόπο ζητήµατα όπως της
ζωής και µετακίνησης στην πόλη µε τρόπο φιλικό στον άνθρωπό χωρίς
ηχορρύπανση και ρύπανση, υπογραµµίζοντας παραµέτρους όπως η αειφορία,
η αυτονοµία, η φυσική ζωή, βασισµένο στην ενεργή συµµετοχή των πολιτών
και στην οµαδική εργασία. Η κατασκευή του σταθµού ήταν έργο της
ExelGroup και η εγκατάσταση έγινε από την Energize, ενώ  χορηγός των ηλ.
Ποδηλάτων είναι η ΛΑΜ∆Α Green.
«Επιλέξαµε η πρώτη πιλοτική εφαρµογή του project, να πραγµατοποιηθεί
στην Ελευσίνα, µια πόλη -παραδοσιακά- µε ποδήλατο, στην οποία τα
τελευταία χρόνια, πραγµατοποιείται µια συντονισµένη προσπάθεια
αναβάθµισης της ποιότητας της καθηµερινής ζωής σε πολλαπλά επίπεδα
(περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, κοινωνικό). Σε αυτήν την κατεύθυνση, η
πρωτοβουλία µας υποστηρίζεται θερµά από την τοπική αυτοδιοίκηση και
φιλοξενείται στο σηµαντικότερο πολιτιστικό γεγονός της πόλης», εξηγεί η
εταιρία Energize.
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Η ιδέα αυτή αναλύεται σε δύο βασικούς άξονες· πρώτος αυτός της βιώσιµης
εναλλακτικής µετακίνησης. Η διευρυµένη χρήση ηλεκτροκίνητων οχηµάτων
παρατηρείται ήδη σε διεθνές επίπεδο, αφού τόσο η αύξηση των τιµών των
καυσίµων, όσο και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των ανθρώπων, οδηγεί
στην αναζήτηση νέων τρόπων µετακίνησης. Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στην
ιδέα αστικού εξοπλισµού που υπερβαίνει τη συµβατική χρηστικότητά του,
καθώς δύναται να λάβει ένα χαρακτήρα παραγωγικής µονάδας ενέργειας,
προς όφελος όλο και µεγαλύτερου µέρους του πληθυσµού.
Στο σταθµό φόρτισης στην Ελευσίνα, «θα υπάρχουν διαθέσιµα πέντε
ηλεκτρικά ποδήλατα που µας έχει παραχωρήσει η εταιρία ΛΑΜ∆Α Green, ώστε
οι επισκέπτες των “Αισχυλείων” να µπορούν να δουν ιδίοις όµµασι πώς
µπορούν να αξιοποιήσουν την ηλεκτρική ενέργεια που έχει προέλθει από
ηλιακή ακτινοβολία», υπογραµµίζει η οµάδα CITY INDEX. 
Η ΑΚΤΙΝΑ* αποτελείται από 6 φωτοβολταϊκά πάνελ, µία µεταλλική κατασκευή
ύψους σχεδόν 5 µέτρων, οκτώ συσσωρευτές, όλα χορηγία της ExelGroup και
λοιπό εξοπλισµό που υποστηρίζει την πολυµορφική και διαδραστική
συµπεριφορά της ΑΚΤΙΝΑ*. Τον Αύγουστο, ο σταθµός θα µπορεί να παράγει
περισσότερο από 7,5 kwh/ηµέρα, το Σεπτέµβριο περισσότερο από 6
kwh/ηµέρα και τον Οκτώβριο περίπου 5 kwh/ηµέρα. Ο επισκέπτης θα µπορεί
να ξεκουραστεί σε ένα είδος «καθιστικού» µε ασύρµατο δίκτυο internet (wi-fi)
και να φορτίσει κινητό, φορητό υπολογιστή κ.λπ. ενώ θα φορτίζεται η
µπαταρία του ποδηλάτου Ecobike. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ExelGroup κ. Σταύρος Τριανταφύλλου
επισηµαίνει: «H ExelGroup επικροτεί και ενισχύει την προσπάθεια και την
πρωτότυπη και πρακτική ιδέα των νέων ανθρώπων της εταιρίας Energize να
προσφέρουν πρωτοποριακές λύσεις αξιοποιώντας τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας για την εξυπηρέτηση των αναγκών των σύγχρονων κατοίκων που
επιθυµούν οι δραστηριότητες τους να µην  επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Παράλληλα δουλεύουµε εντατικά στην κατεύθυνση ανάπτυξης νέων
προϊόντων, για ιδιώτες και επαγγελµατίες, στηριγµένα σε φωτοβολταϊκά
συστήµατα».

*Το project ΑΚΤΙΝΑ* πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη του ∆ήµου
Ελευσίνας και των χορηγών ExelGroup και ΛΑΜ∆Α GREEN.

περισσότερες πληροφορίες

Καραϊλή Πελαγία
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ENGAIA A.E.
¡∂∞ ºø∆√µ√§∆∞´∫∏ ∂°∫∞∆∞™∆∞™∏

π™ÃÀ√™ 1MW ™∂ µπ√ª∏Ã∞¡π∫∏ ™∆∂°∏
π¢π√∫∆∏™π∞™ INTERCOMM FOODS A.E.

H ENGAIA A.E. συνεχίζοντας την ανάληψη έργων µεγάλης ισχύος προχώρησε
σε συµφωνία µε µία από τις µεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρίες του κλάδου
τροφίµων, την INTERCOMM FOODS A.E., η οποία βρίσκεται στο Νοµό Λάρισας.

Το έργο είναι από τα σηµαντικότερα στην περιοχή καθώς πρόκειται για
εγκατάσταση συνολικής ισχύος 1MW σε βιοµηχανική στέγη. Για την υλοποίηση
της συγκεκριµένης κατασκευής θα χρησιµοποιηθούν πολυκρυσταλλικά φ/β
πάνελ της εταιρίας Siliken και κεντρικοί µετατροπείς SC500HE-20 του οίκου
SMA. Οι εργασίες του έργου θα ξεκινήσουν στα µέσα Ιουλίου.

H παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια αναµένεται να ξεπεράσει τις 1.250 ΜWh
ανά έτος, αποτρέποντας παράλληλα την εκποµπή σηµαντικής ποσότητας
διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα άνω των 875 tn CO2 ανά έτος.  

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ENGAIA κος Αλέξανδρος Γιάννης δηλώνει
χαρακτηριστικά για τη συνεργασία: «Η εταιρία µας µέσω της εµπειρίας, της
τεχνογνωσίας αλλά και των υψηλών προδιαγραφών των προϊόντων της
εγγυάται την άρτια υλοποίηση του έργου. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι σε µία
δύσκολη οικονοµική συγκυρία σαν αυτή που περνά η χώρα µας συνεχίζουν να
υλοποιούνται «πράσινες» επενδύσεις αυτής της τάξης µεγέθους. 

Ευχαριστούµε την INTERCOMM FOODS A.E. για την εµπιστοσύνη που δείχνει
στην εταιρία µας». 
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SUNWIND
µƒ∞µ∂À™∏ ∫∞π ¶π™∆√¶√π∏™∏ ∆∏™

¶√π√∆∏∆∞™ ∆∏™ ∂∆∞πƒπ∞™

Άλλη µια βράβευση και πιστοποίηση της ποιότητας της εταιρίας Sunwind και
των στελεχών της, αυτή τη φορά από την κορυφαία παγκοσµίως γερµανική
εταιρία κατασκευής πάνελ SOLARFABRIK, έρχεται να πιστοποιήσει µε τον
καλύτερο τρόπο πως τέτοιου είδους εταιρίες σε δύσκολους οικονοµικά
καιρούς, δέχονται επαίνους και θετικά σχόλια για την ποιοτική εξυπηρέτηση
των πελατών τους από τα ενηµερωµένα και εκπαιδευµένα στελέχη και τους
µηχανικούς, καθώς και για την παροχή σοβαρής, έγκαιρης και υψηλού
επιπέδου ενηµέρωσης για τις νέες τεχνολογίες στο χώρο.

Αυτή η βράβευση και πιστοποίηση από τη µεγαλύτερη ροµποτική
αυτοµατοποιηµένη µονάδα παραγωγής πάνελ στη ∆υτική Γερµανία, τη
SOLARFABRIK, είναι το αδιαµφισβήτητο δείγµα ποιότητας και υπευθυνότητας
της εταιρίας, ενάντια σε πολλούς «συναδέρφους» που έχουν διεισδύσει στον
χώρο των φωτοβολταϊκών επιφέροντας αρνητικά αποτελέσµατα εξαιτίας της
εσφαλµένης πολιτικής τιµών και Marketing. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να παρουσιάζονται τιµές, οι οποίες προσωρινά
φαίνονται ελκυστικές και να πραγµατοποιούνται έργα τα οποία στη συνέχεια
εµφανίζουν δυσεπίλυτα προβλήµατα για τους πελάτες, ενώ ακολούθως οι
ασφαλιστικές εταιρίες δεν προχωρούν σε αποζηµίωση της ζηµίας λόγω µη
πιστοποίησης και τήρησης των ευρωπαϊκών προδιαγραφών καθώς και των
κανονισµών εγκατάστασης, ελέγχου και πιστοποίησης της φωτοβολταϊκής
εγκατάστασης.   



19

∂π¢∏™∂π™

DPHELLAS
√§√∫§∏ƒø£∏∫∂ «∆√ ¡∂√ ¶∞§∞∆π ∆∏™ ƒ√¢√À»

Ολοκληρώθηκε και τελική φάση του νέου µεγάλου 5άστερου ξενοδοχείου
στην Ρόδο, ιδιοκτησίας Γιώργου Χατζηκωνσταντίνου και Κώστα Κωνσταντινίδη.
Το ATRIUM PLATINUM Hotel βρίσκεται στην Ιξιά στο νησί της Ρόδου, και είναι η
νέα µεγάλη πολυτελής κατασκευή που χαρακτηρίστηκε πολύ γρήγορα «το νέο
Παλάτι της Ρόδου».

∆ιαθέτει 300 δωµάτια και έχει αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, µεγάλο
πολυσυνεδριακό κέντρο χωρητικότητας 1.500 ατόµων και πολυάριθµες
εγκαταστάσεις και χώρους πολυτελούς αναψυχής.  

Ο αρχιτέκτων κ. Παύλος Χατζηκωνσταντίνου επέλεξε για αυτήν την τελική
φάση, σε συνεργασία µε τον συνεργάτη της DPHellas, Σ.Στεργενάκη –
Α.Τσαούση Ο.Ε, τα πιστοποιηµένα συστήµατα αλουµινίου της EXALCO 101c &
220, τα οποία φέρουν ειδικό χρώµα Grigio της AKZO NOBEL µε πιστοποιητικά
ποιότητας SeaSide Class, µηχανισµούς της Siegenia Aubi και ενεργειακούς
υαλοπίνακες 4/16/5. 

Tα Atrium Hotels είναι µια αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχειακών µονάδων στο
νησί του Ήλιου, την Ρόδο, που καθιερώθηκαν διεθνώς και ανήκουν στην
κατηγορία Great Hotels of the World.

Η DPhellas νιώθει περήφανα που είχε την τιµή να συµβάλει στην υψηλή
αισθητική του νέου αυτού πολυτελούς resort µέσα από τον τοπικό της
συνεργάτη.

ÙÂ‡¯Ô˜ 22 � πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2012
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EXELGROUP
∫∞∆∞™∫∂À∞™∆∏∫∞¡ 6 º/µ ™∆∞£ª√π 

∆∏™ ¢∂∏ ∞¡∞¡∂ø™πª∂™

Με φ/β Πλαίσια και Βάσεις Στήριξης ExelGroup
6 φ/β σταθµοί της ∆ΕΗ Ανανεώσιµες στον Αθερινόλακκο.

Με φωτοβολταϊκά πλαίσια και συστήµατα στήριξης της ελληνικής εταιρίας
ExelGroup κατασκευάστηκαν έξι φωτοβολταϊκοί σταθµοί της ∆ΕΗ
Ανανεώσιµες, ισχύος 80kW ο καθένας, στον Αθερινόλακκο Κρήτης.
Για την κατασκευή των φ/β σταθµών, οι οποίοι τέθηκαν πρόσφατα σε
λειτουργία, χρησιµοποιήθηκαν πολυκρυσταλλικά πλαίσια υψηλής απόδοσης
ισχύος 230 kWp της σειράς ESPSeries60 και συστήµατα στήριξης επί εδάφους
Exel_G2.

Την κατασκευή των φ/β σταθµών ανέλαβε η σύµπραξη «Κρητική Ενεργειακή
Α.Ε. - Solarise A.E.» η οποία µειοδότησε στο σχετικό διαγωνισµό που
διεξήχθη.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες εξέφρασε την
ικανοποίησή της τόσο για την ποιότητα του έργου όσο και για τον
επαγγελµατισµό και την αποτελεσµατικότητα της αναδόχου εταιρίας. 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ExelGroup κ. Σταύρος Τριανταφύλλου δήλωσε
σχετικά: 
«Είµαστε απόλυτα ικανοποιηµένοι από το τελικό αποτέλεσµα του έργου και
την άριστη συνεργασία µας µε τη σύµπραξη “Κρητική Ενεργειακή Α.Ε. -
Solarise A.E.”. Η συνεργασία ελληνικών εταιριών για την υλοποίηση
σηµαντικών έργων αδιαµφισβήτητα στέλνει ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό
µήνυµα εν µέσω της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας στην οποία έχει
επέλθει η χώρα. Η ExelGroup συνεχίζει δυναµικά την ανάπτυξή της,
παραµένοντας πιστή στη δέσµευσή της για την παροχή ποιοτικών
φωτοβολταϊκών προϊόντων». 
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ADVARTIA
¡∂∞ ∂ƒ°∞ 4,5MWP

Την υλοποίηση νέων Φ/Β µονάδων συνολικής ισχύος 4,5MWp µέσα στο 3ο
τρίµηνο 2012 ανέλαβε η ADVARTIA, συνεχίζοντας δυναµικά την επιτυχηµένη
της πορεία στην κατασκευή Φ/Β σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Πιο συγκεκριµένα, η εταιρία έχει ξεκινήσει την κατασκευή 1 έργου ισχύος
1,8MWp στη Λάρισα, 2 έργων ισχύος 500KWp το καθένα σε Χαλκιδική και
Τρίπολη, καθώς και 2 έργων ισχύος 100KWp έκαστο σε Λαµία και
Θεσσαλονίκη. 
Επίσης, έχει υπογράψει για την κατασκευή Φ/Β σταθµών συνολικής ισχύος
1,5MWp σε Αχαΐα, Λακωνία, Σέρρες και Κιλκίς, η οποία πρόκειται να αρχίσει
από τέλη Σεπτεµβρίου βάσει χρονοδιαγράµµατος.

Παράλληλα, η ADVARTIA έχει δηµιουργήσει την ACTIS, µία πλατφόρµα
ολοκληρωµένης διαχείρισης Φ/Β επενδύσεων, που διασφαλίζει την άρτια
λειτουργία και συντήρηση (Operation & Maintenance, Ο&Μ) πολλαπλών και
γεωγραφικά κατανεµηµένων Φ/Β σταθµών µέσω του ευφυούς, κεντρικού
συστήµατος διαχείρισης ACTIS, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς να έχουν αποµακρυσµένη και συνεχή πρόσβαση,
µέσω διαδικτύου, στις Φ/Β µονάδες, προκειµένου να ελέγχουν και να
επιτηρούν τη µέγιστη ενεργειακή παραγωγή µε ελαχιστοποίηση του
επενδυτικού κινδύνου. ∆εν πρόκειται για ένα απλό λογισµικό
παρακολούθησης και τηλεπιτήρησης, αλλά για µία ολοκληρωµένη πλατφόρµα
συνολικής διαχείρισης Φ/Β επενδύσεων (Asset Management).

Η ADVARTIA έχει ήδη αναπτύξει εκτεταµένο δίκτυο Ο&Μ και διαχειρίζεται
αυτή τη στιγµή Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 47ΜW σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Ειδικότερα, η εταιρία εγγυάται την οµαλή λειτουργία, µεγιστοποίηση της
παραγόµενης ενέργειας, προγραµµατισµένη συντήρηση και άµεση επέµβαση
σε περίπτωση σφαλµάτων σε Φ/Β µονάδες συνολικής ισχύος 7MWp στην
Ελλάδα, 26MWp στην Ιταλία, 10MWp στο Βέλγιο και 4ΜWp στη Σλοβακία.

Πρωταρχικός στόχος της ADVARTIA είναι η εξασφάλιση και βελτιστοποίηση
της διαθεσιµότητας (Maximum Availability Guarantee, MAG) και της απόδοσης
(Performance Ratio, PR) των Φ/Β σταθµών, µεγιστοποιώντας τα οικονοµικά
οφέλη της επένδυσης. Μέσω των εξειδικευµένων Ο&Μ προγραµµάτων που
καλύπτουν τις απαιτήσεις όλων των επενδυτών (Basic, Standard, Premium), η
ADVARTIA προσφέρει µε την υποστήριξη της διεθνώς αναγνωρισµένης
εταιρίας ISS Facility Services την ασφάλιση της επένδυσης, ασφάλεια και
βίντεο-επιτήρηση του σταθµού, καθηµερινή εικοσιτετράωρη
παρακολούθηση, καθώς και υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής
συντήρησης µε εγγυηµένο χρόνο απόκρισης εντός 4 ωρών από την εµφάνιση
οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας.

Με διαχρονική παρουσία στον ενεργειακό κλάδο, πιστοποιηµένες
συνεργασίες και τεχνογνωσία, η ADVARTIΑ εξασφαλίζει την άρτια και ασφαλή
λειτουργία των Φ/Β σταθµών όχι µόνο στη φάση της κατασκευής, αλλά και
µετά τη διασύνδεσή τους µε το ηλεκτρικό δίκτυο.
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DPHELLAS
√§√∫§∏ƒø£∏∫∞¡ ¶√§À∆∂§∂™∆∞∆∂™

ª√¡√∫∞∆√π∫π∂™ 

Με θέα τον µαγευτικό κόλπο των Βλυχών και σε ελάχιστη απόσταση από την
κοσµοπολίτικη Λίνδο, 8 πολυτελέστατες µονοκατοικίες αποτελούν το πλέον
πρόσφατο project των 21 κατοικιών που ολοκλήρωσε ο συνεργάτης της
DPHellas στην Ρόδο Σ.ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ-Α.ΤΣΑΟΥΣΗΣ Ο.Ε. σε συνεργασία µε την
τεχνική κατασκευαστική εταιρία ΓΕΚΑΡ ATE που στην συνέχεια παραδόθηκαν
στους ιδιοκτήτες.

Το συγκρότηµα µεζονετών διαθέτει όλες τις ανέσεις, όπου µε τον
παραδοσιακό χαρακτήρα και µε χρώµατα που εναρµονίζονται µε το τοπίο και
το περιβάλλον ικανοποίησε και τον πιο απαιτητικό αγοραστή τους. Η κάθε
µονοκατοικία των 140µ² ενταγµένη εντός οικοπέδων 420µ² - 880µ² διαθέτει
στον όροφο σαλόνι , κουζίνα και ένα WC και στο ισόγειο 3 υπνοδωµάτια µε 3
µπάνια. Όλα οι χώροι έχουν θέα θάλασσα µε την βεράντα να καταλαµβάνει
χώρο άνω των 45µ². Όλες οι µονοκατοικίες διαθέτουν πισίνα 7 x 4,5µ. 

Η επιλογές της Αρχιτέκτων Μηχανικού κας Νικολιδάκη για θερµοµονωτικά
κουφώµατα, ανοιγόµενα 109c & συρόµενα 220 της EXALCO ήταν µια φυσική
επιλογή ποιότητας, τα οποία φέρουν βαφή αποµίµησης ξύλου Χρυσής ∆ρυός.
Οι ενεργειακοί υαλοπίνακες που χρησιµοποιήθηκαν έχουν υψηλό βαθµό
θερµοµονωτικής απόδοσης και οι διαστάσεις που χρησιµοποιήθηκαν ήταν
4/16/5. 

Οι πέτρινοι τοίχοι που διαχωρίζουν τις κατοικίες προσδίδουν µια φυσικότητα
στο τοπίο, καθώς είναι πέτρες της περιοχής. Κάθε µονοκατοικία έχει κεντρική
πόρτα ασφαλείας και ιδιωτικό χώρο στάθµευσης. 
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ELVIAL
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¶∞ƒ∞°ø°π∫∏™ ¢π∞¢π∫∞™π∞™ µ∞™∂π
¶ƒ√∆À¶√À ∂¡ 15088:2006

H ELVIAL, πιστή στην πολιτική της ώστε να προσφέρει στους πελάτες της µόνο
προϊόντα µε προκαθορισµένες προδιαγραφές και ποιότητα, έλαβε από το
διεθνούς φήµης φορέα TUV Hellas την πιστοποίηση για τις ήδη
εφαρµοζόµενες µεθόδους ελέγχου και παραγωγής (FPC) βάσει του διεθνούς
προτύπου ΕΝ-15088. Η συγκεκριµένη πιστοποίηση δίνει τη δυνατότητα στα
προφίλ να φέρουν το σήµα CE ώστε να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές
που απαιτούνται για δοµικές κατασκευές.

H πιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής (Factory Production Control) και
των προφίλ αλουµινίου για τη χρήση του σήµατος CE διευκολύνει τη
διαδικασία πιστοποίησης προϊόντων του κατασκευαστικού κλάδου.

H ELVIAL συγκαταλέγεται µεταξύ των ελάχιστων ελληνικών επιχειρήσεων που
διαθέτουν πέντε συστήµατα που πιστοποιούν την ποιότητα των παραγόµενων
προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Πέραν των πιστοποιήσεων ΕΝ-15088:2006, ISO 9001:2008 και QUALICOAT-
SEASIDE CLASS, η ELVIAL εφαρµόζει και Συστήµατα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης ISO 14001:2004 και Υγιεινής & Ασφάλειας OHSAS 18001:2007. 
Η ELVIAL κατάφερε µέσα σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα, να προετοιµαστεί
και να αποκτήσει τρία νέα πιστοποιητικά, αποδεικνύοντας έµπρακτα την
ευαισθητοποίησή της στα συγκεκριµένα θέµατα.

Η απόκτηση των προαναφερθέντων πιστοποιητικών ποιότητας αποτελεί
«διαβατήριο» για µεγάλες και απαιτητικές αγορές, καθώς είναι εγγύηση τόσο
για την ποιότητα των τελικών προϊόντων όσο και για το σύνολο της
παραγωγικής διαδικασίας.

Η ELVIAL θα φροντίζει συνεχώς για την εφαρµογή αυτών των συστηµάτων,
µέσα από τη παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού της, καθώς για την
ELVIAL πάνω απ’ όλα προέχει η εξυπηρέτηση του πελάτη µε ασφαλή και
πιστοποιηµένα προϊόντα.
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KEBE
∂¶π™∫∂æ∏ 40ª∂§√À™ ∞¶√™∆√§∏™ ∆√À

∆√Àƒ∫π∫√À √ªπ§√À ISIKLAR

Στα πλαίσια της ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας της ΚΕΒΕ,  και
µετά από τέσσερεις µήνες από την έναρξη της συνεργασίας µε τον διεθνούς
φήµης τουρκικό όµιλο εταιριών ISIKLAR , 40µελής αποστολή από την Τουρκία,
επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της KEBE στις  9/7/1012.

Στελέχη της ISIKLAR και πλήθος συνεργατών και εκπροσώπων του
κατασκευαστικού χώρου από κάθε γωνιά της γείτονα χώρας, τίµησαν την
ΚΕΒΕ µε την παρουσία τους. Ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας,
παρακολούθησαν την πλήρως αυτοµατοποιηµένη παραγωγική διαδικασία µε
εφαρµογή σύγχρονης ροµποτικής σε συνδυασµό µε ένα από τα ακριβέστερα
συστήµατα ελέγχου και ακολούθησε  δεξίωση. 

Η Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της ΚΕΒΕ, κα ∆έσποινα Κοθάλη,
αφού ευχαρίστησε τα µέλη της αποστολής για τη συνεργασία, τα θετικά
σχόλια και εντυπώσεις για την εταιρεία και τα προϊόντα της, έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στην Ελληνοτουρκική φιλία που υποστηρίζεται ένθερµα και
αποτελεί τον θεµέλιο λίθο της συνεργασία αυτής.

Η πολύ όµορφη εκδήλωση έκλεισε µε την προσφορά ενός αναµνηστικού
δώρου, αυθεντικό αντίγραφο γυναικείας µορφής από τον Ιερό Ναό Αθηνάς
Παρθένου του 2ου αι. πΧ. και µε την υπόσχεση να ακολουθήσουν κι άλλες
τέτοιες επισκέψεις και από τις δύο πλευρές.
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TERRA VERDE
¡∂∂™ ¶ƒ√√¶∆π∫∂™ - ¡∂∞ ∂ƒ°∞

Η TERRA VERDE προσβλέποντας στη διαχρονική ικανοποίηση των πελατών της
πιστοποιήθηκε από το φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS µε το
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001:2008.

Η TERRA VERDE αναγνωρίζοντας ως υποχρέωση και δέσµευσή της προς όλους
τους πελάτες την ικανοποίησή τους µέσω της συνεχούς κάλυψης των
απαιτήσεων, µε την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στοχεύει στην κάλυψη
αντικειµενικών στόχων όπως την:
• Ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες.
• Κάλυψη των αναγκών / προσδοκιών / απαιτήσεων τους µε στόχο την 

συνεχή και αυξανόµενη ικανοποίησή τους.
• Σωστή ενηµέρωση / εκπαίδευση προσωπικού έτσι ώστε να είναι σε θέση 

να έχουν την ικανότητα εκπλήρωσης των στόχων.
• Παροχή της ∆ιοίκησης προς το προσωπικό, κατάλληλης υλικοτεχνικής 

υποδοµής – περιβάλλον εργασίας, έτσι ώστε να µπορούν να παρέχουν 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες.

Η αύξηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας αποτυπώνεται στην επιτυχή
ολοκλήρωση της εγκατάστασης και σύνδεσης 2 νέων φωτοβολταϊκών πάρκων
ισχύος 100kw έκαστο, στην περιοχή του Άργους Ορεστικό.

Οι εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν εντός του τιθέµενου χρονοδιαγράµµατος
τηρώντας αυστηρά τις προδιαγραφές που θέτει η κείµενη νοµοθεσία.

Στοιχεία εγκαταστάσεων:
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ, Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
MODULES: RENESOLA VIRTUS 255Watt POLY, TEM 388
INVERTER: REFUSOL 20K, TEM 5
ΒΑΣΕΙΣ: Αλουµινίου

Η αναµενόµενη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του κάθε πάρκου
εκτιµάται σε 145.000 KWh το χρόνο εξοικονοµώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
πάνω από 204 τόνους CO2 κατ’ έτος.
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SUNWIND
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Για ακόµα µία φορά η εταιρία Sunwind πρωτοπόρος και διαµορφωτής
εξελίξεων στην ελληνική αγορά βρίσκεται στην καρδιά των γεγονότων του
κλάδου των φωτοβολταϊκών παγκοσµίως δίνοντας το «παρών» σε όλα τα
σηµαντικά event και εκθέσεις παγκοσµίως παρακολουθώντας νέες τάσεις,
τεχνολογίες, τιµές και κλείνοντας νέες επικερδείς συµφωνίες προς όφελος
της εταιρείας και των Sunwind Shops που αριθµούν πλέον 25 σηµεία σε όλη
την Ελλάδα.   

Στα πλαίσια αυτά ο ∆ιευθυντής της Sunwind Asia κος Cui Hang, επισκέφθηκε
τη µεγαλύτερη έκθεση στην Κίνα και µια από τις µεγαλύτερες παγκοσµίως,
την SNEC 2012, που πραγµατοποιήθηκε  16-18 Μαΐου 2012 µε περισσότερους
από 180.000 επισκέπτες και συνολικά 1.838 εκθέτες από όλο τον κόσµο στο
διεθνές εκθεσιακό κέντρο της  Σαγκάης.

Στα πλαίσια της έκθεσης ο κος Cui Hang είχε συναντήσεις µε περισσότερες
από 60 εταιρίες κατασκευής  πάνελ, Inverter, καλωδίων, βάσεων και Tracker.
Η Sunwind βρίσκεται ήδη σε στάδιο αξιολόγησης των συγκεκριµένων εταιριών
προσπαθώντας να διασφαλίσει για τους πελάτες της, τις καλύτερες δυνατές
τιµές και πραγµατικά ποιοτικά προϊόντα, ώστε  να µην υπάρχει η οποιαδήποτε
αµφισβήτηση λόγω της χώρας προέλευσης. Έτσι λοιπόν προχωράει σε µία
σειρά επισκέψεων στα εργοστάσια τους, µε παρουσία κατά την παράδοση των
προϊόντων από Κίνα προς Ελλάδα, έχοντας αναπτύξει παράλληλα απ’ ευθείας
γραµµή σύνδεσης  Ελλάδας- Κίνας µέσω της COSCO και της HANJIN, εταιριών
κύρους µε απρόσκοπτη και γρήγορη παράδοση εντός 25 ηµερών από τη
Σαγκάη στο λιµάνι του Πειραιά. 

Η Sunwind τηρώντας µία ξεκάθαρη πολιτική απέναντι στους πελάτες της, τους
ενηµερώνει  σχετικά µε την προέλευση των πάνελ “made in Germany”, όπως
τα SOLARWATT και SOLARFABRIK µε ροµποτικές γραµµές αυτοµατοποιηµένης
παραγωγής σε ∆ρέσδη και Φράιµπουργκ, τα οποία εµφανίζουν σαφώς και
διαφορά τιµής µε τα αντίστοχα  πάνελ “made in China”. 

Παράλληλα η Sunwind Asia εξασφαλίζει για τους πελάτες κινεζικά προϊόντα
µε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιµές, αυτοµατοποιηµένες γραµµές παραγωγής
και τεστ ποιοτικού ελέγχου των πάνελ τόσο από την ίδια την εταιρεία όσο και
έλεγχο της ποιότητας τους κατά την παραλαβή στην Ελλάδα. 
Η επιλογή σαφώς ανήκει στον πελάτη γι’ αυτό και η Sunwind παρέχει µέσω
της απευθείας σύνδεσης µε Κίνα, τη δυνατότητα επίσκεψης του
ενδιαφερόµενου πελάτη στο εργοστάσιο παραγωγής, προκειµένου να
διαπιστώσει και ο ίδιος την ποιότητα κατασκευής και τους τεχνικούς ελέγχους
που πραγµατοποιούνται.  Σύντοµα µάλιστα θα οργανωθεί αντίστοιχο το ταξίδι
για Αµερικανούς επενδυτές έργων MW στην Ελλάδα.
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∂¶πÃ∂πƒ∂π¡...

Η DPHellas προχώρησε στην δηµιουργία της ιστοσελίδας της, που µε κεντρικό
τίτλο «∆ύναµη µέσα απο την συνεργασία» στοχεύει να προσφέρει στους
επισκέπτες πλήρη ενηµέρωση για το σύγχρονο κοινοπρακτικό επιχειρείν, για
τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διαθέτει.

Περισσότερο συγκεκριµένα, η νέα ιστοσελίδα αποτελεί έναν πλήρως
ενηµερωµένο εταιρικό διαδικτυακό τόπο, µέσα απο τον οποίο αναδεικνύεται η
εταιρική ταυτότητα της ∆ίκτυο Προµηθευτική Α.Ε όσο αφορά τις αξίες, το
όραµα και τον χαρακτήρα της κοινοπραξίας, που κερδίζει αµέσως τις
εντυπώσεις του επισκέπτη, µε την όµορφη εµφάνιση της, την εξαιρετική δοµή
και λειτουργικότητα της.

Στο σχεδιασµό της ιστοσελίδας έχει εφαρµοστεί η πλέον σύγχρονη τεχνολογία
µε βάση τα διεθνή πρότυπα. Επίσης, ακουθώντας τις αρχές του µοντέρνου
σχεδιασµού και του σύγχρονου ηλεκτρονικού µαρκετινγκ εξασφαλίστηκε η
φιλικότητα προς τον επισκέπτη για εύκολη περιήγηση, άνετο χειρισµό και
άµεση εύρεση πληροφοριών µέσα απο την ευχάριστη αισθητική κατά την
πλοήγηση.

Επισκεφθείτε και περιηγηθείτε στον κόσµο του αλουµινίου και µυηθείτε στην
εταιρική κουλτούρα της DPHellas για συνεχή ανάπτυξη µέσα απο τις καλές
πρακτικές του µοντέρνου επιχειρείν.
Την ανάπτυξη και λειτουργία της νέας ιστοσελίδας επιµελείται η NGCreations.
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Η ELVIAL, έχοντας υιοθετήσει µία σταθερή και συνετή εµπορική πολιτική,
παράλληλα µε τις στοχευµένες και µελετηµένες παραγωγικές της
επενδυτικές επιλογές, την ορθή οικονοµική διαχείριση και το πετυχηµένο της
µάνατζµεντ, εξελίσσεται πλέον σε µία από τις δυναµικότερες εταιρίες του
κλάδου.

Παρά την συνεχιζόµενη κρίση στην αγορά, η εταιρία παρουσίασε το 2011
αύξηση πωλήσεων κατά 8% περίπου, αύξηση των καθαρών προ φόρων
κερδών κατά 24,8%, µείωση των βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων
υποχρεώσεών της  και σηµαντική ρευστότητα.

Συνεχίζοντας λοιπόν την αναπτυξιακή της πορεία µε θετικά αποτελέσµατα και
φέτος παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η εταιρία αποφάσισε να
ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην Αττική και τους όµορους νοµούς,
δηµιουργώντας σε ένα µοντέρνο βιοµηχανικό χώρο στην περιοχή του
Ασπροπύργου, το Κέντρο Υποστήριξης Συνεργατών.

Ένας χώρος που δηµιουργήθηκε ειδικά για τους συνεργάτες της περιοχής, που
σκοπό έχει την άµεση εξυπηρέτηση των συνεργατών της εταιρίας ώστε να
έχουν τα προηγµένα συστήµατα αλουµινίου ELVIAL τη στιγµή που τα
χρειάζονται στην ποσότητα που τα χρειάζονται.

Στο νέο Κέντρο Υποστήριξης Συνεργατών, οι συνεργάτες της εταιρίας θα
έχουν την ευκαιρία να αποκοµίσουν την εµπειρία «ELVIAL» ώστε να
αποκτήσουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα που είναι απαραίτητο για την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους και την άµεση εξυπηρέτηση των πελατών
τους.

Βασικός στόχος της ELVIAL, παραµένει η ισχυροποίηση του µεριδίου της στην
Ελληνική αγορά και η εντονότερη παρουσία της στην αγορά της Νοτίου
Ελλάδος.

Στο ιδιαίτερα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί για τον
επιχειρηµατικό και όχι µόνο κόσµο, η ELVIAL θα συνεχίζει να βελτιώνει τα
αποτελέσµατά της αξιοποιώντας πλήρως τις επενδύσεις της και
δηµιουργώντας νέα πρωτοποριακά συστήµατα για την ανάπτυξη των
συνεργατών της.
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
∏ ™Àªª∂∆√Ã∏ ∆∏™ 

™∆∏¡ 27∏ ∂∫£∂™∏ PVSEC

Έξυπνη ενεργειακή διαχείριση και καινοτόµος υβριδική τεχνολογία για νέες
αγορές

Στην έκθεση European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition
(EU PVSEC) που πραγµατοποιήθηκε 24-29 Αυγούστου 2012 στη Φρανκφούρτη,
η SMA Solar Technology AG παρουσίασε την έξυπνη, ολοκληρωµένη
διαχείριση της ενέργειας που είναι απόλυτα προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις
της µελλοντικής ενεργειακής τροφοδοσίας. Κεντρικό µήνυµα του παγκοσµίως
κορυφαίου κατασκευαστή µετατροπέων: Οι καινοτόµες τεχνολογίες της SMA
αποτελούν το κλειδί για την επιτυχηµένη ενεργειακή µετάβαση. Στο πλαίσιο
αυτό, η εταιρεία παρουσίασε το σύστηµα SMA Smart Home για τον έξυπνο
έλεγχο των οικιακών ηλεκτρικών καταναλωτών συµπεριλαµβανοµένου του
νέου µετατροπέα Sunny Boy 5000 Smart Energy µε ενσωµατωµένη λειτουργία
συσσωρευτή. Εκτός από τις λύσεις συστηµάτων για τις εδραιωµένες
φωτοβολταϊκές αγορές, η SMA στρέφει την προσοχή της σε νέες, λιγότερο
ανεπτυγµένες αγορές. Η επιχείρηση παρουσίασε µια καινοτόµο λύση
υβριδικού συστήµατος µε φωτοβολταϊκά και γεννήτριες Diesel για τη
διαχείριση εγκαταστάσεων µεσαίας και µεγάλης κλίµακας: σε περιοχές µε
υψηλή ηλιακή ακτινοβολία χωρίς σύνδεση µε το δίκτυο, το φωτοβολταϊκό
ρεύµα αποτελεί ήδη σήµερα µια σαφώς οικονοµικότερη εναλλακτική λύση
από το ηλεκτρικό ρεύµα που παράγουν συστήµατα αποτελούµενα µόνο από
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.

Έξυπνη ενεργειακή διαχείριση µε το σύστηµα SMA Smart Home
«Ένα όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατανάλωσης, αποτελεί το
κλειδί για τον αποκεντρωµένο ενεργειακό εφοδιασµό από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ένα έξυπνο σύστηµα ενεργειακής
διαχείρισης που δεν εξασφαλίζει µόνο την ολοκληρωµένη ανάλυση,
πρόγνωση, ενηµέρωση και τον αυτόµατο έλεγχο των ηλεκτρικών
καταναλωτών, αλλά ενσωµατώνει επίσης αποκεντρωµένους συσσωρευτές. 
Με το σύστηµα SMA Smart Home έχουµε υλοποιήσει ήδη τη δική µας λύση»,
δηλώνει ο Roland Grebe, Chief Technology Officer της SMA. Ακόµη πιο
ενδιαφέρουσα νέα παρουσίαση στο πλαίσιο αυτό, είναι ο νέος µετατροπέας
Sunny Boy 5000 Smart Energy της SMA. Συνδυάζει για πρώτη φορά έναν
υψηλής ποιότητας, σύγχρονο φωτοβολταϊκό µετατροπέα µε ένα σύστηµα
συσσωρευτή σε ένα συµπαγές περίβληµα επιτοίχιας εγκατάστασης. Η
συσκευή αυξάνει το ποσοστό ιδιοκατανάλωσης σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια
του έτους σε ποσοστό έως 50%. Σε συνδυασµό µε τον επιτυχηµένο Sunny
Home Manager που ελέγχει µε έξυπνο τρόπο τους ηλεκτρικούς καταναλωτές
της κατοικίας αξιοποιώντας προγνώσεις παραγωγής σχετικές µε την
τοποθεσία, εξασφαλίζεται περαιτέρω αύξηση του ποσοστού
ιδιοκατανάλωσης. 

Καινοτόµα προϊόντα που µειώνουν το κόστος συστήµατος
Νέα προϊόντα για τους επισκέπτες της έκθεσης και στον τοµέα των κεντρικών
µετατροπέων καθώς και στον τοµέα της επιτήρησης και τον έλεγχο
φωτοβολταϊκών συστηµάτων µεγάλης κλίµακας. Με τον εξελιγµένο
µετατροπέα Sunny Central 900CP XT, η SMA παρουσίασε έναν ακόµη πιο
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αποδοτικό κεντρικό µετατροπέα για έργα µεγάλης κλίµακας. Χάρη στην
αύξηση της ισχύος επιτυγχάνεται σαφής µείωση του κόστους του συστήµατος
σε σύγκριση µε το δοκιµασµένο προηγούµενο µοντέλο. Με το µεγάλο εύρος
τιµών τάσης εισόδου και τις ολοκληρωµένες λειτουργίες διαχείρισης δικτύου,
ο νέος Sunny Central διαθέτει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την
ευέλικτη χρήση σε συνδυασµό µε όλους τους τύπους φωτοβολταϊκών
πλαισίων σε ολόκληρο τον κόσµο. Ο νέος SMA Power Plant Controller παρέχει
ήδη έξυπνες και ευέλικτες λύσεις για τη διαχείριση φωτοβολταϊκών πάρκων.
Ενδείκνυται για όλες τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας
κλίµακας µεγαβάτ και ρυθµίζει την αρχιτεκτονική εγκαταστάσεων µε
µετατροπείς Sunny Central, καθώς και συστήµατα µε µετατροπείς Sunny
Tripower. Στο πλαίσιο αυτό, ο SMA Cluster Controller εξασφαλίζει την άψογη
ενσωµάτωση των µετατροπέων Sunny Tripower στο σχεδιασµό τηλεµετρίας
και επιτήρησης SMA. Έξυπνοι αλγόριθµοι και µια εξαιρετικά γρήγορη
εφαρµογή των εντολών ρύθµισης εξασφαλίζουν ανά πάσα στιγµή τη
διαθεσιµότητα της εγκατάστασης λεπτοµερώς.

Στον τοµέα των µικρής κλίµακας εγκαταστάσεων στέγης, ο νέος Sunny
Tripower εξασφαλίζει τη µείωση του κόστους εγκατάστασης. Οι συσκευές
ισχύος από 5 έως 9 kVA συµπληρώνουν την γκάµα των προϊόντων Sunny
Tripower µε συσκευές χαµηλότερης ισχύος. ∆ιαθέτουν ενσωµατωµένες
λειτουργίες διαχείρισης δικτύου και επιτρέπουν την τροφοδοσία αέργου
ισχύος. Για µετατροπείς στον τοµέα µέσης ισχύος, η SMA παρουσίασε, µεταξύ
άλλων, τη νέα µονάδα Power Control Module για τον απλό περιορισµό της
ισχύος των µετατροπέων, καθώς και τη διεπαφή Webconnect, η οποία
εξασφαλίζει τη δωρεάν πρόσβαση στο Sunny Portal και καθιστά δυνατή την
απλή online επιτήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων µικρής κλίµακας µε
έως τέσσερις µετατροπείς. Η διεπαφή Webconnect χρησιµοποιείται για πρώτη
φορά στο νέο «µικρό» Sunny Tripower.

Υβριδικά συστήµατα µε φωτοβολταϊκά και γεννήτριες Diesel για νέες αγορές
Για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία και νοσοκοµεία µε υψηλές
ενεργειακές απαιτήσεις που βρίσκονται σε περιοχές µε έντονη ηλιακή
ακτινοβολία χωρίς σύνδεση µε το δίκτυο, η SMA παρέχει λύσεις για υβριδικά
συστήµατα µε φωτοβολταϊκά και γεννήτριες Diesel. Κεντρικό στοιχείο του
συστήµατος είναι ο Fuel Save Controller που εξασφαλίζει τη ρύθµιση της
φωτοβολταϊκής τροφοδοσίας ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. «Οι
δυνατότητες αυτών των υβριδικών συστηµάτων µε φωτοβολταϊκά και
γεννήτριες Diesel είναι µεγάλες ιδίως σε χώρες, οι οποίες λόγω της
ανάπτυξής τους έχουν αυξανόµενες ενεργειακές ανάγκες και αναζητούν
οικονοµική πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια», εξηγεί ο κύριος Grebe. Σε
πολλές χώρες της Νότιας Αµερικής, της Μέσης Ανατολής, της Ασίας/του
Ειρηνικού και της Αφρικής, η ηλεκτροδότηση εξασφαλιζόταν συχνά έως τώρα
µε τη χρήση σχετικά ακριβών ηλεκτρογεννητριών Diesel. «Με την έξυπνη
τεχνολογία συστήµατος, τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µπορούν να
ενσωµατωθούν άψογα σε υφιστάµενα συστήµατα Diesel. Ένα τέτοιο υβριδικό
σύστηµα µε φωτοβολταϊκά και γεννήτριες Diesel µπορεί να περιορίσει σαφώς
την κατανάλωση καυσίµου και να παράγει ρεύµα µε οικονοµικότερο και
αποτελεσµατικότερο τρόπο σε σύγκριση µε ένα σύστηµα αποτελούµενο µόνο
από ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη», αναφέρει ο κύριος Grebe για την καινοτόµο
τεχνολογία. Η SMA διαθέτει εµπειρία άνω των 20 ετών στον τοµέα των
υβριδικών συστηµάτων. Αυτή η τεχνογνωσία διοχετεύεται στην ανάπτυξη νέας
τεχνολογίας και παρέχει στην εταιρεία τη δυνατότητα να προσφέρει σήµερα
κιόλας µια ολοκληρωµένη λύση. 

∂π¢∏™∂π™

περισσότερες πληροφορίες

Εκπρόσωπος Τύπου:

Susanne Henkel

Για περισσότερες

πληροφορίες στην Ελλάδα:

Βίκυ Ζερβούδη
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Ο Όµιλος Μεταξιώτη, µετά την εξαγορά υδροηλεκτρικού σταθµού στην
περιοχή του Ολύµπου ισχύος 1 MW, ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του
στον χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θέτοντας σε λειτουργία δύο
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστηµάτων συνολικής ισχύος 1MW στις
στέγες των αποθηκευτικών του χώρων στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης και
στην Ριτσώνα Βοιωτίας. 

Για την κατασκευή του συστήµατος χρησιµοποιήθηκαν 5.340 φωτοβολταϊκά
πλαίσια του διεθνούς φήµης οίκου Saint-Gobain Solar, ο οποίος
αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από τον όµιλο Μεταξιώτη. Η υψηλή ποιότητα,
απόδοση και αξιοπιστία των προϊόντων της Saint-Gobain Solar εγγυώνται την
άριστη λειτουργία της εγκατάστασης εξασφαλίζοντας την µέγιστη απόδοση
της επένδυσης. 

Η ετήσια παραγωγή στις υδροηλεκτρικές και φωτοβολταικές εγκαταστάσεις
του οµίλου, που αναµένεται να φτάσει τις 4.100.000 KWh καθαρής
ηλεκτρικής ενέργειας, διοχετεύεται εξ’ολοκλήρου στο κεντρικό ηλεκτρικό
δίκτυο. Η παραγόµενη ενέργεια είναι ικανή να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες σε
ηλεκτρική ενέργεια περίπου 900 νοικοκυριών αποτρέποντας παράλληλα την
εκποµπή περίπου 4.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.  

Ο όµιλος Μεταξιώτη, πραγµατοποιώντας επένδυση ύψους 3 εκατοµµυρίων
ευρώ στην ηλιακή ενέργεια, επιβεβαιώνει την στρατηγική του επιλογή για
µεγαλύτερη δραστηριοποίηση στον χώρο της πράσινης ενέργειας. 
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Η ELVIAL, έχοντας υιοθετήσει µία σταθερή και συνετή εµπορική πολιτική,
παράλληλα µε τις στοχευµένες και µελετηµένες παραγωγικές της
επενδυτικές επιλογές, την ορθή οικονοµική διαχείριση και το πετυχηµένο της
µάνατζµεντ, εξελίσσεται πλέον σε µία από τις δυναµικότερες εταιρίες του
κλάδου.

Παρά την συνεχιζόµενη κρίση στην αγορά, η εταιρία παρουσίασε το 2011
αύξηση πωλήσεων κατά 8% περίπου, αύξηση των καθαρών προ φόρων
κερδών κατά 24,8%, µείωση των βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων
υποχρεώσεών της  και σηµαντική ρευστότητα.

Συνεχίζοντας λοιπόν την αναπτυξιακή της πορεία µε θετικά αποτελέσµατα και
φέτος παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η εταιρία αποφάσισε να
ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην Αττική και τους όµορους νοµούς,
δηµιουργώντας σε ένα µοντέρνο βιοµηχανικό χώρο στην περιοχή του
Ασπροπύργου, το Κέντρο Υποστήριξης Συνεργατών.

Ένας χώρος που δηµιουργήθηκε ειδικά για τους συνεργάτες της περιοχής, που
σκοπό έχει την άµεση εξυπηρέτηση των συνεργατών της εταιρίας ώστε να
έχουν τα προηγµένα συστήµατα αλουµινίου ELVIAL τη στιγµή που τα
χρειάζονται στην ποσότητα που τα χρειάζονται.

Στο νέο Κέντρο Υποστήριξης Συνεργατών, οι συνεργάτες της εταιρίας θα
έχουν την ευκαιρία να αποκοµίσουν την εµπειρία «ELVIAL» ώστε να
αποκτήσουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα που είναι απαραίτητο για την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους και την άµεση εξυπηρέτηση των πελατών
τους.

Βασικός στόχος της ELVIAL, παραµένει η ισχυροποίηση του µεριδίου της στην
Ελληνική αγορά και η εντονότερη παρουσία της στην αγορά της Νοτίου
Ελλάδος.

Στο ιδιαίτερα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί για τον
επιχειρηµατικό και όχι µόνο κόσµο, η ELVIAL θα συνεχίζει να βελτιώνει τα
αποτελέσµατά της αξιοποιώντας πλήρως τις επενδύσεις της και
δηµιουργώντας νέα πρωτοποριακά συστήµατα για την ανάπτυξη των
συνεργατών της.
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Για ακόµα µια φορά η εταιρία Sunwind σε συνεργασία µε τον κ.
Παπαβασιλείου Σάκη και το Sunwind Shop Κοζάνης πραγµατοποιεί
επενδύσεις και παραδίδει πάρκα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα,
αποσπώντας εγκωµιαστικά σχόλια από απαιτητικούς πελάτες, γεγονός που
χαροποιεί ιδιαίτερα τα στελέχη της εταιρίας.

∆ύο νέα έργα 200 KWP συνολικά, πρόσθεσε η εταιρία Sunwind στη µεγάλη
γκάµα έργων που έχει ήδη συνδέσει και  υλοποιήσει σε όλη την Ελλάδα, µε
γνώµονα πάντα την ποιότητα και τον σεβασµό απέναντι στον πελάτη,
τηρώντας  αυστηρά χρονοδιαγράµµατα και κερδίζοντας την εµπιστοσύνη των
ξένων επενδυτών.  Χάρη στην έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση των τεχνικών
της εταιρίας σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων, µε ολοκληρωµένες
τεχνικές & πιστοποιηµένες εργασίες η Sunwind εξασφαλίζει την άρτια
λειτουργία του έργου για τα επόµενα 20 χρόνια. 

Χαρακτηριστικά ήταν τα εγκωµιαστικά σχόλια των πελατών της εταιρίας από
την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριµένα από το San Francisco: 
«Thanks to the entire Sunwind team for working hard and doing a professional
job in a timely manner and we appreciate the  job well done. Got the the good
news that Florina plant has been grid connected. Congratulations and Thanks
to you and your team for building a quality plant on schedule and getting it
connected. Excellent execution by the SunWind's team to the schedule!»

Η Sunwind και τα στελέχη της θέλουν να ευχαριστήσουν θερµά  τους
Αµερικανούς επενδυτές και να δηλώσουν πως νιώθουν υπερήφανοι για όλο το
τεχνικό team και τους µηχανικούς της εταιρίας, καθώς µέσα από τις
«εξετάσεις» σε ξένους ιδιαίτερα  απαιτητικούς πελάτες κατορθώνουν να
αποδείξουν την  αξία τους και να  προσελκύσουν το ενδιαφέρον ξένων
επενδυτών στον ελληνικό χώρο.
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AID ENGINEERING LTD
«°∂ø£∂ƒªπ∞ ∫∞π ∫§πª∞∆π™ª√™» ¡∂√ µπµ§π√

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Νικόλαου Ψαρρά µε τίτλο «ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, θεωρία και πρακτικοί κανόνες»

Ένα νέο βιβλίο προστίθεται στην ελληνική βιβλιογραφία µε τίτλο “ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, θεωρία και πρακτικοί κανόνες”. Αποτελεί µια πρώτη
προσπάθεια του µελετητή Νικόλαου Ψαρρά να παρουσιάσει τις βασικές αρχές
της αβαθούς γεωθερµίας. 

Το σύγγραµµα αυτό αποτελεί ένα πλήρες εγχειρίδιο για τα γεωθερµικά
συστήµατα κλιµατισµού και απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να
αποκτήσει τις βασικές γνώσεις περί αβαθούς [ή επιφανειακής] γεωθερµίας.
Στόχος του συγγράµµατος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας
των γεωθερµικών συστηµάτων κλιµατισµού, αλλά και η ανάλυση των
διαφόρων ειδών και χρήσεων των συστηµάτων αυτών. 

Η γεωθερµία µπορεί να προσφέρει λύση σε κάθε είδους κτίριο ανεξάρτητα
από το µέγεθος του, σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Η ενεργειακή και
χρηµατική εξοικονόµηση που προκύπτει από τη χρήση των γεωθερµικών
συστηµάτων κλιµατισµού είναι υψηλή, καταργώντας τα συµβατικά συστήµατα
θέρµανσης - ψύξης, ενώ παράλληλα η τεχνολογία που χρησιµοποιείται είναι
φιλική προς το περιβάλλον και θεωρείται ανανεώσιµη πηγή ενέργειας.

Το βιβλίο αυτό διατίθεται από τα κεντρικά βιβλιοπωλεία καθώς επίσης και
από τον εκδοτικό οίκο Shape Τεχνικές Εκδόσεις Ε.Π.Ε. µε ISBN: 978-960-
9724-00-5.

περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες

πληροφορίες:

Κα Ευαγγέλου Μαρία
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ECOENERGIA 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 έθεσαν ψηλά 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. 

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 εταιρείες και υποκαταστήµατα µε
άρτια καταρτισµένους συνεργάτες για σωστή συντήρηση και άµεση επίλυση
των προβληµάτων.

∆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. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 77η ∆.Ε.Θ. 
Για τη σωστή ενηµέρωση και την καλή επικοινωνία µε τους υποψήφιους αλλά
και ενεργούς πελάτες της, η EcoEnergia συµµετέχει στην 77η ∆ιεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης. Η έκθεση θα διεξαχθεί από 8 έως 15 Σεπτεµβρίου 2012. Σας
προσκαλούµε στο περίπτερο 13, stand 15A για να ανταλλάξουµε απόψεις και
να ενηµερωθείτε για τα θέµατα που αφορούν το χώρο των φωτοβολταϊκών και
της ενέργειας γενικότερα.
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ENGAIA A.E.
¡∂∞ ºø∆√µ√§∆∞´∫∞ ¶∞ƒ∫∞ ™À¡√§π∫∏™

π™ÃÀ√™ 400KW

H ENGAIA A.E. ολοκλήρωσε µε απόλυτη επιτυχία 12 νέα Φωτοβολταϊκά Πάρκα
συνολικής ισχύος 400 kW. Τα εν λόγω έργα αφορούν Φωτοβολταϊκά Πάρκα
µικρής και µεσαίας κλίµακας µε διαξονικούς ηλιοστάτες και πιο συγκεκριµένα
πρόκειται για 10 εγκαταστάσεις 20kW στη ∆οϊράνη του Νοµού Κιλκίς και 2
φ/β πάρκα ισχύος 100kW στη Γέφυρα του Νοµού Θεσσαλονίκης.

Η εταιρία ανέλαβε την υλοποίηση των έργων µε το κλειδί στο χέρι, όσον
αφορά τον σχεδιασµό, την προµήθεια αλλά και κατασκευή των πάρκων. Τα
υλικά και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκαν είναι υψηλών προδιαγραφών
και ποιότητας κατά την πάγια πολιτική της εταιρίας. Η ENGAIA εφαρµόζει το
διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO9001 για την διασφάλιση της
ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών και το διεθνές
πρότυπο για το περιβάλλον ISO14001.

Για τις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις χρησιµοποιήθηκαν δεύτερης γενιάς
πολυκρυσταλλικά φ/β πάνελ Canadian Solar, τριφασικοί µετατροπείς Sunny
Tripower του οίκου SMA και διαξονικοί ηλιοστάτες Mecasolar. Η Canadian
Solar είναι µια από τις 5 µεγαλύτερες παραγωγούς φ/β πάνελ στον κόσµο και
τα προϊόντα της διαθέτουν τις κορυφαίες εγγυήσεις της αγοράς οι οποίες
επιπρόσθετα καλύπτονται από 25ετές µη-ακυρώσιµο ασφαλιστήριο συµβόλαιο.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σηµαντική θα είναι η συνδροµή των έργων στην
προστασία του περιβάλλοντος καθώς το περιβαλλοντικό όφελος των
εγκαταστάσεων αναµένεται να ξεπεράσει ετησίως τις 740 MWh «πράσινης»
ηλεκτρικής ενέργειας, αποφεύγοντας παράλληλα την έκλυση 518 τόνων CO₂
στην ατµόσφαιρα. 

Οι παραπάνω Φ/Β εγκαταστάσεις έρχονται να προστεθούν στη µεγάλη λίστα
των έργων που ήδη έχει υλοποιήσει η ENGAIA βασισµένη στην άρτια
κατάρτιση, εµπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει. 
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MECHATRON
¶∞ƒ√À™π∞ ™∆∏ ¢π∂£¡∏ ∂∫£∂™∏ INTERSOLAR
2012 ™∆√ ª√¡∞Ã√

∆ιεθνής πρώτη για τον νέο Mechatron Solar Tracker S140 στην Intersolar
Μονάχου

Με ένα «σκαθάρι» διεθνής πρεµιέρα για τη Mechatron

Το νέο επίτευγµα του τµήµατος R&D της εταιρίας, ένα νέο solar tracker που
θέτει σε διεθνές επίπεδο τα standards της επόµενης γενιάς παρακολούθησης
της τροχιάς του ήλιου, παρουσίασε για πρώτη φορά η Mechatron στη διεθνή
έκθεση Intersolar Europe 2012 στο Μόναχο.

Πρόκειται για το µονοαξονικό σύστηµα S140, που παρακολουθεί αζιµουθιακά
τον ήλιο, εξασφαλίζοντας έως και 30% µεγαλύτερη απόδοση των
φωτοβολταϊκών στοιχείων.
Με το σχεδιασµό του να βασίζεται στον εξωσκελετό του σκαθαριού, το οποίο
διαθέτει εξαιρετική αναλογία δύναµης ως προς το βάρος του, ο Mechatron
Solar Tracker S140 αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ακόµα και σε
τυφώνες.

Στηρίζεται στο µοναδικό συνδυασµό δύο υπερ-στιβαρών βραχιόνων που
θυµίζουν φτερά αεροπλάνου ή ανεµογεννήτριας µε µια έξυπνη κατασκευή
τοποθέτησης των πανέλων µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται εξοικονόµηση
βάρους παράλληλα µε την απόλυτη ασφάλεια και ακαµψία.
Το σύστηµα ολοκληρώνεται µε το δοκιµασµένο υδραυλικό µηχανισµό κίνησης
που δεν καταπονεί το µηχάνηµα και εξασφαλίζει οµαλή λειτουργία µε
µηδενική συντήρηση.

Ο πρωτοποριακός σχεδιασµός και η προηγµένη κατασκευή του βασίζεται στην
καινοτόµα φιλοσοφία της Mechatron, στη συσσωρευµένη γνώση του
στελεχιακού δυναµικού της, στην µεγάλη εµπειρία που έχει προσδώσει η
εγκατάσταση και λειτουργία, µέχρι σήµερα, 2.800 µηχανηµάτων συνολικής
ισχύος 60 MW, αλλά και στους εκτεταµένους ελέγχους, δοκιµές και
προσοµοιώσεις που προηγήθηκαν.

Με την παρουσίαση στην εφετινή Intersolar του νέου συστήµατος S140, αλλά
και του δοκιµασµένου διαξονικού D180, µε τον οποίο η Mechatron έχει γίνει ο
αδιαµφισβήτητος leader της ελληνικής αγοράς, η εταιρία επισφραγίζει την
επέκταση της δραστηριότητάς της στην Ευρώπη.

Μια επέκταση που στηρίζεται στα µοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα των
Mechatron Solar Trackers που τα κάνουν ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο:
• Υδραυλικό σύστηµα κίνησης 
• Στιβαρό χωροδικτύωµα
• Εύκολη εγκατάσταση
• Απόλυτη αντοχή υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες
• Μηδενική συντήρηση
• Μέγιστη απόδοση
• Ανταγωνιστικό κόστος 



40 ÙÂ‡¯Ô˜ 22 � πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2012

∂π¢∏™∂π™

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
∞¡∞¶∆À™™∂∆∞π ™∆√ ∂•ø∆∂ƒπ∫√ ∫∞π ∞À•∞¡∂π

∆√ ∫∞∆ø∆∞∆√ √ƒπ√ ∆ø¡ ¶ƒ√µ§∂æ∂ø¡
¶ø§∏™∂ø¡ ∫∞π ∫∂ƒ¢√º√ƒπ∞™ °π∞ ∆√ 2012

Κύρια σηµεία, πρώτο εξάµηνο 2012:
Πωλήσεις µετατροπέων ισχύος 4,0 γιγαβάτ (πρώτο εξάµηνο 2011: 3,1 GW)
Αύξηση των πωλήσεων κατά 16,6 % στα 833,7 εκατοµµύρια ευρώ (πρώτο
εξάµηνο 2011: 715,0 εκατ. ευρώ).

Οι πωλήσεις στις αγορές εκτός Γερµανίας αυξήθηκαν κατά 12% στα 463,9
εκατοµµύρια ευρώ (πρώτο εξάµηνο 2011: 413,8 εκατ. ευρώ)
Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 83,7 εκατοµµύρια ευρώ (πρώτο εξάµηνο
2011: 103,7 εκατ. ευρώ).

Χρηµατοοικονοµική αυτάρκεια µε καθαρή ρευστότητα 387,7 εκατοµµυρίων
ευρώ (31.12.2011: 473,3 εκατ. ευρώ).

Η ∆ιοίκηση αυξάνει το κατώτατο όριο των προβλέψεων πωλήσεων και
κερδοφορίας για ολόκληρο το έτος 2012

Ακολουθώντας το θετικό ξεκίνηµα για το οικονοµικό έτος 2012, η SMA Solar
Technology AG (SMA/FWB: S92) συνέχισε να αναπτύσσεται και κατά το
δεύτερο τρίµηνο. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012, η επιχείρηση κατέγραψε
πωλήσεις φωτοβολταϊκών µετατροπέων ισχύος 4,0 γιγαβάτ (πρώτο εξάµηνο
2011: 3,1 GW) και αύξησε τον κύκλο εργασιών συγκριτικά µε την ίδια περίοδο
του προηγούµενου έτους κατά 16,6 % στα 833,7 εκατοµµύρια ευρώ (πρώτο
εξάµηνο 2011: 715,0 εκατ. ευρώ). Χάρη στη διεθνή παρουσία της σε 21 χώρες,
η επιχείρηση αύξησε ακόµη περισσότερο τις πωλήσεις στις αγορές εκτός
Γερµανίας. Ο µεικτός εξαγωγικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε σύγκριση µε
την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους κατά 12,1 % στα
463,9 εκατοµµύρια ευρώ (πρώτο εξάµηνο 2011: 413,8 εκατ. ευρώ). Αυτό
αντιστοιχεί σε ποσοστό εξαγωγών 53,7 % (πρώτο εξάµηνο 2011: 56,3 %).

Η αύξηση της ζήτησης κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 επηρεάστηκε σε
σηµαντικό βαθµό από την αλλαγή των συνθηκών επιδοτήσεων σε σηµαντικές
ευρωπαϊκές φωτοβολταϊκές αγορές. Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσµα
την αυξηµένη ζήτηση µετατροπέων για εγκαταστάσεις στέγης. Επιπλέον
θετικές συνέπειες προέκυψαν από τα αποτελέσµατα που αφορούσαν σε
καθυστερήσεις συνδέσεων από το προηγούµενο έτος, π.χ., λόγω του µεγάλου
αριθµού εµπορικών έργων που τέθηκαν σε λειτουργία στη Γερµανία κατά το
τέταρτο τρίµηνο του 2011. Αλλά και η θετική εξέλιξη των µεγάλων έργων µε
µετατροπείς Sunny Central αποδίδεται, µεταξύ άλλων, σε πρόωρα αυξηµένη
ζήτηση. Στη Βόρεια Αµερική υλοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο
του 2012 πολυάριθµα έργα, τα οποία ωφελήθηκαν από τις συνθήκες
επιδότησης που ίσχυαν κατά το προηγούµενο έτος. Η λήξη των προθεσµιών
για την προσαρµογή επιδοτήσεων για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις έως τα
τέλη Ιουνίου και τα τέλη Σεπτεµβρίου είχε αντίστοιχα θετικές επιπτώσεις στη
Γερµανία. 
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«Κατά το πρώτο εξάµηνο, η SMA υλοποίησε ή ακόµη και ξεπέρασε σε
πολλούς τοµείς τις προσδοκίες της σε ένα δυσµενές περιβάλλον αγοράς.
Ιδιαίτερα η έγκαιρη στροφή της επιχείρησής µας προς την παγκοσµιοποίηση
είχε ως αποτέλεσµα τη θετική ανάπτυξη των συναλλαγών εξωτερικού. Αλλά
και η πρωτοποριακή καινοτοµία της επιχείρησής µας ήταν έκδηλη και πάλι
κατά το πρώτο εξάµηνο. Με περισσότερα από 300 εκδοθέντα διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας σε ολόκληρο τον κόσµο και άλλες τόσες αιτήσεις έκδοσης
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, η SMA είναι περισσότερο καινοτόµος από κάθε
άλλη φορά», δηλώνει ο Pierre-Pascal Urbon, εκπρόσωπος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και Chief Financial Officer της SMA. 

Ο κύκλος εργασιών προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθε κατά το πρώτο
εξάµηνο του 2012 στα 83,7 εκατοµµύρια ευρώ (πρώτο εξάµηνο 2011:
103,7 εκατ. ευρώ). Το περιθώριο κέρδους προ φόρων και τόκων 10,0 %
προσεγγίζει το άνω όριο της πρόβλεψης αποτελεσµάτων (πρώτο
εξάµηνο 2011: 14,5 %). Το πλεόνασµα του Οµίλου ανήλθε σε 59,4
εκατοµµύρια ευρώ (πρώτο εξάµηνο 2011: 73,5 εκατ. ευρώ). Κατά τους
πρώτους έξι µήνες του έτους η SMA κατέγραψε σε σύγκριση µε το
προηγούµενο έτος σαφώς υψηλότερη µεικτή ταµειακή ροή 104,3 εκατοµµύρια
ευρώ (πρώτο εξάµηνο 2011: 65,3 εκατ. ευρώ). Η αύξηση, σχεδόν κατά 60%,
τονίζει εκ νέου την ικανότητα της SMA να εξασφαλίζει άµεση ρευστότητα
ακόµη και υπό συνθήκες έντονου ανταγωνισµού. Με ποσοστό ιδίων
κεφαλαίων 58,1 % και καθαρή ρευστότητα 387,7 εκατοµµύρια ευρώ
(31.12.2011: 473,3 εκατ. ευρώ) η SMA εξακολουθεί να διαθέτει µία εξαιρετικά
εύρωστη δοµή ισολογισµού και είναι οικονοµικά αυτάρκης, ώστε να
χρηµατοδοτεί την περαιτέρω ανάπτυξή της.

«Στις αγορές κεφαλαίων και στις χρηµατοπιστωτικές αγορές επικρατεί επί του
παρόντος µεγάλη ανασφάλεια. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η
χρηµατοοικονοµική ανεξαρτησία της SMA αποτελεί τεράστιο ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα. Προκειµένου να εξασφαλίσει αυτό το πλεονέκτηµα και για το
µέλλον, η ∆ιοίκηση έχει προετοιµάσει όλους τους εργαζόµενούς της για τις
διαφοροποιηµένες συνθήκες της αγοράς. Για το λόγο αυτό είµαστε βέβαιοι ότι
η SMA θα ενισχυθεί περαιτέρω από τις αλλαγές που σηµειώνονται στον
κλάδο. Είµαστε µια δραστήρια οµάδα, που δίνει ζωή στο όραµα του
αποκεντρωµένου ενεργειακού εφοδιασµού», αναφέρει ο Pierre-Pascal Urbon.

Λόγω της θετικής ανάπτυξης των συναλλαγών κατά το πρώτο εξάµηνο, η
∆ιοίκηση της SMA αυξάνει το κατώτατο όριο της πρόβλεψης πωλήσεων και
κερδοφορίας για το 2012 που δηµοσιεύθηκε για πρώτη φορά το Μάρτιο. 
Η αναθεωρηµένη πρόγνωση προβλέπει αποτελέσµατα προ φόρων και τόκων
(EBIT) 100 εκατοµµύρια ευρώ έως 150 εκατοµµύρια ευρώ µε κύκλο εργασιών
1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ έως 1,5 δισεκατοµµύρια ευρώ (προηγουµένως:
κύκλος εργασιών 1,2 δισεκ. ευρώ έως 1,5 δισεκ. ευρώ, EBIT 60 εκατ. ευρώ έως
150 εκατ. ευρώ). Αυτό αντιστοιχεί σε ένα περιθώριο κέρδους προ φόρων και
τόκων 8 % έως 10 % (προηγουµένως: 5 % έως 10 %).
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Η οικονοµική αναφορά του τριµήνου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2012 είναι
διαθέσιµη στην ιστοσελίδα www.SMA.de/IR/Finanzberichte. Στο Blog
www.SMA-Sunny.com παρέχονται επίσης βίντεο µε δηλώσεις του
εκπροσώπου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σχετικά µε την SMA 
Ο Όµιλος SMA σηµείωσε κύκλο εργασιών 1,7 δισ. ευρώ το 2011 και είναι ο
ηγέτης στην αγορά φωτοβολταϊκών µετατροπέων παγκοσµίως. Ως Όµιλος
ενεργειακής διαχείρισης παρέχει καινοτόµες τεχνολογίες για µελλοντικές
εφαρµογές ενεργειακού εφοδιασµού. Η εταιρία εδρεύει στο Niestetal της
Γερµανίας και δραστηριοποιείται σε 21 χώρες, σε έξι ηπείρους. Ο Όµιλος
επιχειρήσεων απασχολεί περισσότερους από 5.500 εργαζόµενους, πλέον των
εργαζοµένων έκτακτης απασχόλησης, παγκοσµίως. Το ευρύ φάσµα προϊόντων
της SMA περιλαµβάνει τον κατάλληλο µετατροπέα για κάθε τύπο
φωτοβολταϊκού πλαισίου και για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κάθε ισχύος
καθώς και συστήµατα τηλεµετρίας και ενεργειακής διαχείρισης. Το φάσµα
προϊόντων περιλαµβάνει τόσο µετατροπείς για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
διασυνδεδεµένες στο δηµόσιο δίκτυο, όσο και για αυτόνοµα δίκτυα. Κατά
συνέπεια, η SMA είναι σε θέση να προσφέρει την τεχνικώς βέλτιστη λύση
µετατροπέα για όλες τις κατηγορίες ισχύος και όλους τους τύπους
εγκαταστάσεων. Από το 2008, η µητρική εταιρεία SMA Solar Technology AG
συµπεριλαµβάνεται στη λίστα Prime Standard του Χρηµατιστηρίου Αξιών της
Φρανκφούρτης (S92) και η µετοχή της προστέθηκε στο TecDAX. Η SMA έχει
διακριθεί επανειληµµένα στο παρελθόν για την εξαιρετική της απόδοση ως
εργοδότης και τα έτη 2011 και 2012 κατέκτησε την πρώτη θέση στο γερµανικό
διαγωνισµό «Great Place to Work». 

περισσότερες πληροφορίες

Εκπρόσωπος Τύπου:

Susanne Henkel

Για περισσότερες

πληροφορίες στην Ελλάδα:

Βίκυ Ζερβούδη
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NEON ENERGY
∞À•∏™∏ ∫À∫§√À ∂ƒ°∞™πø¡ & ∫∞£∞ƒø¡
∫∂ƒ¢ø¡ ∆√ ∞ã∂•∞ª∏¡√ 2012

Συνοπτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα Α’ Εξάµηνου της Neon Energy 
(1/1/2012-30/6/2012)

Στο Α’ Εξάµηνο του 2012, η NEON ENERGY ΕΛΛΑ∆ΑΣ καθώς και ο Όµιλος NEON
ENERGY κατέγραψε ισχυρά οικονοµικά αποτελέσµατα µε αύξηση της τάξεως
400% από την περσινή περίοδος αντίστοιχα. 

Στο τελευταίο έτος έχουν εγκατασταθεί συνολικά 48,5MWp φωτοβολταϊκών
έργων.  

Με κύκλο εργασιών (καθαρές πωλήσεις) 44.500.000€ και κέρδη προ φόρων
5.500.000€, η NEON ENERGY ΕΛΛΑ∆ΑΣ έκλεισε το Α’ εξάµηνο του 2012 και
αντίστοιχα ο Όµιλος καταγράφει κύκλο εργασιών (καθαρές πωλήσεις)
85.000.000€ και κέρδη προ φόρων 9.500.000€. 

Η Neon Energy διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά µιας υγιούς και δυνατής
εταιρείας µε ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης καθώς οι δανειακές υποχρεώσεις
της είναι µηδενικές και οι πάσης φύσεως λειτουργικές και επενδυτικές
δαπάνες σχεδιάζονται και στηρίζονται στα υψηλά αποθεµατικά κεφάλαια της. 

Η αποτελεσµατικότητα της εταιρίας και κατ’ επέκταση τα κέρδη
αποδεικνύουν ότι παρά τη γενικότερη αρνητική οικονοµική συγκυρία, ο
Όµιλος έχει διατηρήσει την ηγετική της θέση στον κλάδο των ΑΠΕ και
συνεχίζει να παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της πράσινης
ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσµίως µε την δραστηριοποίησή της
στη Γερµανία, Ιταλία, Βουλγαρία και Κύπρο. Η Εταιρία αναπτύσσεται µε
ραγδαίους ρυθµούς και προβλέπεται η επέκτασή της στη Ρουµανία µέσα στο
επόµενο εξάµηνο. 

Οικονοµικές προβλέψεις - εκτιµήσεις για το 2012:
Κύκλος Εργασιών Ελλάδος, 2012: 70,000,000€ για την Ελλάδα και κέρδη
8.650.000€
Κύκλος Εργασιών Οµίλου, 2012: 160,000,000€ και κέρδη 17.900.000€
(συµπεριλαµβάνονται οι διεθνείς αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η
Neon Energy και προαναφέρονται)

Η Neon Energy είναι µία από τις σηµαντικότερες πολυεθνικές εταιρίες του
χώρου µε παρουσία στη Γερµανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και
την Κύπρο και παρέχει υπηρεσίες Business Development και EPC Contracting
καθώς και χρηµατοδοτικά προγράµµατα για την πραγµατοποίηση έργων. 
Η εταιρία προσφέρει λύσεις για φωτοβολταϊκά συστήµατα σε πάρκα, σε
επαγγελµατικές στέγες καθώς και σε οικιακές στέγες. Η εταιρία προτείνει,
µελετά και κατασκευάζει υψηλής ποιότητας φωτοβολταϊκά συστήµατα στην
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό µε την επέκτασή της στην Γερµανία, στην
Ιταλία, στη Βουλγαρία και στην Κύπρο. Σήµερα, η Νeon Εnergy διαθέτει έργα
πάνω από 92MW σε φωτοβολταϊκά πάρκα, 11,9MW σε επαγγελµατικές στέγες
και 6,9MW σε οικιακές στέγες, των οποίων η εγκατάσταση έχει ήδη
ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη. 

∂π¢∏™∂π™
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NEW ENERGY SOLUTIONS GR
SILCIO
FISCHER HELLAS
DPHELLAS
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ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ /-ΨΥΞΗ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

PYD®-ALUFLOOR σύστηµα ξηρό VH         
PYD εµπειρία 32 χρόνων!

PYD ALUFLOOR ξηρό σύστηµα, η απλή έξυπνη λύση για  εκµετάλλευση
ενέργειας. Συνδυάζει την βέλτιστη άνεση, µε εύκολη ρύθµιση.
Ως ξηρό το σύστηµα είναι κατάλληλο για χρήση ξύλινου δαπέδου.
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN 1264. 
Η PYD ® υπόσχεται για το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας και
επίδοσης θερµότητας στην επιφάνεια.

Σας παρέχουµε την απαραίτητη ασφάλεια δίνοντας 10-ετή εγγύηση για το
σύστηµα µέσω ανεξάρτητης ασφαλιστικής εταιρίας.
Κατασκευασµένο σύµφωνα µε πρότυπο τιµών DIN 4726 και πρότυπο
συστατικών σύµφωνα µε ISO 9001, DIN 4721, CE.

Η πλήρη εγκατάσταση  φύλλου αλουµινίου στο ξηρό σύστηµα επιτυγχάνει τη
µέγιστη δυνατή απόδοση θέρµανσης / ψύξης για άνεση στους χώρους
διαβίωσης, εργασίας και αναψυχής.

Πλεονεκτήµατα:
• 100 % κάλυψη επιφάνειας για 100 % απόδοση.
• Χρήση µασίφ παρκέ ή µακριές σανίδες πάχους από 22 mm (παρκέ), 

3κολλητό δάπεδα πάχους από 20mm, δοµική πλάκα από 23 mm, 19 mm  
OSB-πλάκες υποστρώµατος.

• Εξοικονόµηση χρόνου στεγνώµατος τσιµεντοκονίας λόγω συστήµατος 
ξηρής εγκατάστασης.

• Αύξηση θερµικής απόδοσης έως και 40% στις αντλίες θερµότητας. 
• Κατάλληλο για πηγές ενέργειας προερχόµενες από καύσιµη ύλη, αντλίες 

θερµότητας και ηλιοθερµικά συστήµατα. 
• Η πρόσθετη  ειδική επικάλυψη των φύλλων αλουµινίου PYD αυξάνει κατά 

20% επιπλέον την απόδοση του συστήµατος θέρµανσης και ψύξης.
• ∆υνατή θερµοκρασία εισαγωγής νερού στο κύκλωµα κάτω τους 30 °C.
• Επιφανειακές θερµοκρασίες ελάχιστα µεγαλύτερες από την θερµοκρασία 

χώρου. 
• Μέγιστη απόδοση ψύξης.  

NEW ENERGY SOLUTIONS GR
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της γερµανικής εταιρίας PYD

NEW ENERGY 
SOLUTIONS GR

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
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PYD®-ALUFLOOR σύστηµα υγρό VV
135 W/m² µε θερµοκρασία εισαγωγής νερού 39°C.

PYD ALUFLOOR υγρό σύστηµα αποτελεί εξαιρετική λύση για βέλτιστη
ενεργειακή απόδοση. Συνδυάζει τη βέλτιστη άνεση µε δυνατότητα ρύθµισης. 
Κατάλληλο για χρήση τσιµεντοκονιάµατος ή ασβεστοκονιάµατος.
Σας παρέχουµε την απαραίτητη ασφάλεια δίνοντας 10-ετή εγγύηση για το
σύστηµα µέσω ανεξάρτητης ασφαλιστικής εταιρίας.
Κατασκευασµένο σύµφωνα µε πρότυπο τιµών DIN 4726 και πρότυπο
συστατικών σύµφωνα µε ISO 9001, DIN 4721, CE.

Πλεονεκτήµατα:
• 100 % κάλυψη επιφάνειας για 100 % απόδοση.
• Αύξηση θερµικής απόδοσης κατά 40% στις αντλίες θερµότητας λόγω 

χαµηλών απαιτούµενων θερµοκρασιών.
• Κατάλληλο για πηγές ενέργειας προερχόµενες από καύσιµη ύλη, αντλίες 

θερµότητας και ηλιοθερµικά συστήµατα.
• Επιπλέον αύξηση της θερµικής απόδοσης ή ψύξης µε την προσθήκη 

χαλύβδινων ινών PYD στo τσιµεντοκονίαµα. 
• ∆υνατή θερµοκρασία εισαγωγής νερού στο κύκλωµα κάτω τους 30 °C.
• Επιφανειακές θερµοκρασίες ελάχιστα µεγαλύτερες από την θερµοκρασία 

χώρου. 
• Μέγιστη απόδοση ψύξης.

Επιπλέον συστήµατα θέρµανσης/-ψύξης:
• PYD-  PYD- ALUWALL / επιτοίχιο υγρό σύστηµα
• PYD-  PYD- ALUWALL / επιτοίχιο ξηρό σύστηµα
• PY      PYD- ALUTOP    / σύστηµα οροφής

• PYD- ALUSPORT        
• PYD- OUTDOOR
• PYD-  PYD- INDUSTRY
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Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της Silcio κατασκευάζονται εξολοκλήρου στις
εγκαταστάσεις της εταιρίας οι οποίες βρίσκονται στην Βιοµηχανική Περιοχή
Πατρών. Το πολυκρυσταλλικά πλαίσια της εταιρίας και συγκεκριµένα η σειρά
SE έχουν ονοµαστική ισχύ από 215Wp έως 245Wp. Η γραµµή παραγωγής των
Φ/Β πλαισίων είναι αυτοµατοποιηµένη σε πολύ µεγάλο βαθµό και
χρησιµοποιεί αποκλειστικά υψηλής ποιότητας υλικά και εξοπλισµό. 
Η συνεργασία της Silcio µε εξειδικευµένες συµβουλευτικές εταιρίες
εξασφαλίζει την ικανοποίηση των υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων της γραµµής
παραγωγής Φ/Β πλαισίων. Κάθε πλαίσιο χαρακτηρίζεται ξεχωριστά για την
απόδοση του, ελέγχεται για την ποιότητα του, ενώ ο σειριακός αριθµός του
επιτρέπει την ιχνηλασιµότητα όλου του ιστορικού παραγωγής και των
εξαρτηµάτων κατασκευής του. 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την υψηλή τεχνολογία και τους αυστηρούς
ποιοτικούς ελέγχους είναι εµφανή, καθώς τα Φ/Β πλαίσια της Silcio
παρουσιάζουν τα εξής βασικά πλεονεκτήµατα:
• ∆ωδεκαετή εγγύηση για αστοχία υλικών και κατασκευής. 
• Χαµηλό θερµοκρασιακό συντελεστή ισχύος (-0,39% / Κ).
• Θερµοκρασία NOCT 39,95o C.   
• Εξαιρετική συµπεριφορά σε χαµηλό φωτισµό (µεταβολή βαθµού 

απόδοσης πλαισίου για µείωση έντασης ακτινοβολίας από 1000W/m2 σε 
200W/m2 0,51% (απόλυτη )/3.6%(σχετική) σύµφωνα µε το EN60904-1.

• Θετική Ταξινόµηση ισχύος (-0W / + 4,99W).
• Αεριζόµενο κουτί διασύνδεσης µε εξαιρετική απαγωγή θερµότητας, 

ενσωµατωµένες διόδους διαφυγής  µε σύστηµα παθητικής ψύξης και 
ευκολία στη σύνδεση. 

• Φωτοβολταικά κύτταρα υψηλής απόδοσης µε βελτιστοποιηµένο 
σχεδιασµό και αυστηρή ταξινόµηση για οµοιοµορφία 

• Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην υψηλή ποιότητα υλικών και κατασκευής

SILCIO
Τα ελληνικά Φ/Β πλαίσια και τα πλεονεκτήµατά τους

SILCIO
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  Η Silcio έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα: ISO9001:2008, EN
ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007. Επίσης τα Φ/Β πλαίσια είναι
πιστοποιηµένα από το TUV INTERCERT συµφώνως µε τα πρότυπα IEC61215 &
EN 61730 – 1/2. 

H Silcio έχει ήδη εδραιωθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά εξάγοντας Φ/Β πλαίσια
και κύτταρα τα οποία λειτουργούν σε Φ/Β πάρκα στην Γερµανία, Ελβετία,
Ιταλία Αυστρία και Τουρκία καταγράφοντας υψηλές αποδόσεις. 
Στην Ελλάδα, τα πλαίσια της Silcio, χρησιµοποιούνται κατά αποκλειστικότητα
στα έργα του Οµίλου στον οποίο ανήκει η Silcio, ενώ έχει αναπτύξει και ένα
δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών µέσω του οποίου δραστηριοποιείται ενεργά
στην αγορά των οικιακών στεγών καθώς και των φωτοβολταϊκών πάρκων. 

Η SILCIO είναι θυγατρική της DAMCO ENERGY και της ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ, εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται επιτυχώς στον
χώρο της ενέργειας και των ΑΠΕ στην Ν.Α. Ευρώπη πάνω από 25 χρόνια. 
Η SILCIO είναι µία «έξυπνη», εξαιρετικά προηγµένη τεχνολογικά,
αυτοµατοποιηµένη βιοµηχανική εγκατάσταση, πλήρως καθετοποιηµένη που
παράγει υψηλής ποιότητας και απόδοσης πολυκρυσταλλικές φέτες πυριτίου,
Φ/Β κύτταρα και Φ/Β πλαίσια.

Στόχος της SILCIO είναι να αποτελέσει κορωνίδα των Ελληνικών εξαγωγικών
επενδύσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα και να γίνει σηµείο
αναφοράς στην αγορά φωτοβολταϊκών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.   

POINT OF VIEW
Ο έντονος ανταγωνισµός σε θέµατα τιµών που προέρχεται από εταιρείες
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αρχίσει να µειώνεται αφενός λόγω των
επιπλέον κινήτρων που δίνουν οι Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις για Ευρωπαϊκό
εξοπλισµό και αφετέρου επειδή υπάρχει γενικότερη στροφή του
καταναλωτικού κοινού για ποιοτικότερο και όχι φθηνότερο εξοπλισµό. 
Στην Ελλάδα η στροφή του καταναλωτικού κοινού για εγχώρια προϊόντα έχει
αρχίσει και  επηρεάζει θετικά και τον κλάδο των Φωτοβολταϊκών ο οποίος σε
συνδυασµό µε την αναµενόµενη αύξηση στο FIT για ευρωπαϊκό εξοπλισµό θα
οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. H Silcio πάντα πιστή στην
παραγωγή ποιοτικών πλαισίων έχει καταφέρει να διατηρήσει την υψηλή
ποιότητα κατασκευής και παράλληλα να παραµείνει ανταγωνιστική σε θέµατα
τιµολογιακή πολιτικής.    

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
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ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ SMARTHEAT
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γνωρίζουµε ότι ο ήλιος προσφέρει 10.000 φορές περισσότερη ενέργεια από
ό, τι Καταναλώνει το σύνολο του πληθυσµού στην ίδια περίοδο. Αυτή η ηλιακή
ενέργεια δεν χρησιµοποιείται µόνο άµεσα, αλλά και έµµεσα µε την
αποδεδειγµένη τεχνολογία της αντλίας θερµότητας.

Αυτή τη φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια χρησιµοποιεί η Smartheat στο
σύστηµα θέρµανσης µε αντλία θερµότητας, για τις κτιριακές εγκαταστάσεις –
για χρήση της συσσωρευµένης  ηλιακής ενέργειας από το έδαφος της
ιδιοκτησίας σας, από το νερό ή τον αέρα. Η καρδιά αυτού του είδους
θέρµανσης  - αντλία θερµότητας – φροντίζει κατά όλη τη διάρκεια του έτους
για την άµεση µετατροπή της πολύτιµης και ακόµα περισσότερο δωρεάν
περιβαλλοντική θερµότητα για τη θέρµανση χώρων και τη θέρµανση νερού
οικιακής χρήσης.

Η πηγή ενέργειας είναι ανεξάντλητη. Οι επαρκείς ποσότητες ενέργειας
συσσωρεύονται  στο έδαφος -από το φως του ήλιου, τα όµβρια ύδατα - υπό
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Αλλά και άλλες πηγές θερµότητας όπως ο
αέρας, το νερό των αποβλήτων ή νερού ψύξης είναι κατάλληλες για
εκµετάλλευση από τις αντλίες θερµότητας.

Με την επιλογή σας για  µια αντλία θερµότητας Smartheat επιλέγετε µια
περιβαλλοντική και οικονοµικά σωστή για σας λύση.  Οι περιορισµένοι πόροι
που είναι σε κάθε περίπτωση πολύ πολύτιµα και σπάνια να καίγονται εύκολα.

ΗΗ  ΓΓηη  ωωςς  ππηηγγήή  εεννέέρργγεειιααςς  εείίννααιι  ααννεεξξάάννττλληηττηη..
Λειτουργία - Πώς λειτουργεί ένα τέτοιο σύστηµα;
Θυµηθείτε τον τρόπο λειτουργίας του ψυγείο σας. Οι αντλίες θερµότητας
λειτουργούν σαν ψυγεία, αλλά αντίστροφα: η θερµότητα προέρχεται από έξω
προς τα µέσα. Το ψυγείο στερεί  από τα τρόφιµα θερµότητα(ενέργεια) και την
απελευθερώνει στο πίσω του µε µια υψηλότερη θερµοκρασία στο χώρο.

Η αντλία θερµότητας λειτουργεί βασικά το ίδιο µόνο που η παραγωγή
θερµότητας, η οποία είναι ένα παραπροϊόν στην περίπτωση του ψυγείου εδώ
είναι  στόχος. Η θερµότητα µέσα από ένα κλειστό κύκλωµα εξάγεται από το
έδαφος ή από άλλη πηγή για να µεταφερθεί στη θέρµανση και το ζεστό νερό
χρήσης του σπιτιού. Η αντλία θερµότητας αυξάνει ενώ "µόνο"  τη
θερµοκρασία. 

NEW ENERGY SOLUTIONS GR
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της γερµανικής εταιρίας
SMARTHEAT

NEW ENERGY 
SOLUTIONS GR
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Είδη αντλίας θερµότητας 
ΝΕΑ DESIGN!!!
Classic i + 
Classic L+ 

Τύπος : Εδάφους /Νερού, Νερού/Νερού 
Επίπεδο απόδοσης: 4 – 30 kW
Βαθµός απόδοσης: B0/W35 έως 4,7       W10/W35 έως 5,8 
Θερµοκρασίες: έως και 65 OC

Bravour
Bravour i
Bravour L

Τύπος : Εδάφους /Νερού, Νερού/Νερού 
Επίπεδο απόδοσης: 2 – 12 kW
Βαθµός απόδοσης: 
B0/W35 έως 4,8 // W10/W35  έως 6,5
Θερµοκρασίες: έως και 65 OC

Aero Series
Typen: Αέρος  /Νερού 
Επίπεδο απόδοσης: 5 – 100 kW
Βαθµός απόδοσης: A10/W35 bis 4,9 
Μέγιστη θερµοκρασία 55 OC

Η αρχή της αντλίας θερµότητας
Οι αντλίες θερµότητας απορροφούν από την πηγή  (γη, ...) θερµότητα (ενέργεια) και τη διαβιβάζει στο
κατάλληλο σύστηµα θέρµανσης.

Τρόπος λειτουργίας κλειστού κυκλώµατος
• Η περιβαλλοντική ενέργεια τροφοδοτείται στον εξατµιστή  και µέσα από την εξάτµιση του υγρού µέσου 

εργασίας απορροφάτε η ενέργεια. Γίνεται αέριο.
• Ο συµπιεστής αντλεί το αέριο µέσο εργασίας και το συµπιέζει και ενώ αυξάνεται η πίεση, αυξάνεται και η 

θερµοκρασία.
• Το µέσο εργασίας  µεταφέρετε µέσα από το  συµπυκνωτή την ενέργεια του σε µια υψηλότερη 

θερµοκρασία στο σύστηµα κυκλοφορίας θέρµανσης και συµπυκνώνεται, δηλαδή γίνεται και πάλι υγρό.
• Η βαλβίδα διαστολής επεκτείνει την πίεση στο κλειστό κύκλωµα του εργαζόµενου ρευστού ξανά και ξανά 

και το ψυκτικό µέσω εγχέεται και πάλι µέσα στον εξατµιστή.

Και ο κύκλος αρχίζει ξανά.

Titan i inverter
Titan 
Titan Z

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Τύπος : Εδάφους /Νερού, Νερού/Νερού, 
Επίπεδο απόδοσης: 50 – 450 Kw και έως 1500Kw
Βαθµός απόδοσης: B0/W35 BW > 5 /       W10/W35 WW > 6
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Η εταιρία fischer Hellas είναι η ελληνική θυγατρική του οµίλου fischer. 
Ο όµιλος εταιριών fischer περιλαµβάνει 43 θυγατρικές επιχειρήσεις σε 32
χώρες, µε µονάδες παραγωγής στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Κίνα, τη
Γερµανία, την Ιταλία, την Τσεχία, την Τουρκία και τις ΗΠΑ. Το 2011, ο όµιλος
είχε 3.900 εργαζόµενους και ενοποιηµένες πωλήσεις 606 εκατ. ευρώ.

Ο όµιλος εταιριών fischer έχει τέσσερις επιχειρηµατικούς τοµείς:
1. συστήµατα στερέωσης (παγκόσµιος ηγέτης της αγοράς στον τοµέα της 

µηχανικής αγκύρωσης): µηχανικά αγκύρια, χηµικά αγκύρια, νάιλον 
βύσµατα, βίδες, αφροί-στεγανωτικά υλικά-κόλλες, στηρίγµατα Η/Μ 
SaMontec, στηρίγµατα κελύφους κτηρίων ACT, στηρίγµατα εξωτερικής 
θερµοµόνωσης EWI/ETICS, ηλεκτρολογικά στηρίγµατα e-fix, τρυπάνια, 
δίσκοι κοπής-λείανσης, κλπ. 

2. εξαρτήµατα αυτοκινήτων (συστήµατα αποθήκευσης για το εσωτερικό των 
αυτοκινήτων)

3. fischertechnik (εξελιγµένα τεχνικά παιχνίδια κατασκευών) και
4. fischer consulting (σύµβουλοι επιχειρήσεων).

Η συνεχής προσπάθεια για καλύτερες λύσεις, σε επίπεδο προϊόντων και
διαδικασιών, εκδηλώνεται µε αυτοπεποίθηση στο σλόγκαν της εταιρίας: 
«Αν ψάχνετε για την καινοτοµία, θα βρείτε την fischer».

FISCHER HELLAS
Το ετοιµοπαράδοτο σύστηµα fischer Solar -Fox τώρα και στην
Ελλάδα

FISCHER HELLAS
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Η fischer διαθέτει πλέον και στην Ελλάδα ετοιµοπαράδοτο το σύστηµα fischer
Solar-Fix.
Το fischer Solar-Fix είναι ένα σύστηµα στήριξης φωτοβολταϊκών (και
ηλιοθερµικών πλαισίων). Ένα γρήγορο και απλό σύστηµα για να
«αξιοποιήσετε» την ηλιακή ενέργεια! 

Το σύστηµα βάσεων Φ/Β Solar-fix διαθέτει εφαρµογές για
• στέγες,
• δώµατα (ταράτσες), 
• βιοµηχανικές στέγες και 
• πάρκα. 
Προσφέρει στον εγκαταστάτη ολοκληρωµένη λύση τόσο για γρήγορη και
εύκολη τοποθέτηση αξιόπιστων και πιστοποιηµένων στηριγµάτων
φωτοβολταϊκών  όσο και χηµικών αγκυρίων (µε εγγύηση για την στεγάνωση)
σε δώµατα ή µεταλλικών αγκυρίων (σε πάρκα).

Πιο συγκεκριµένα οι βάσεις Φ/Β της fischer εφαρµόζονται σε: 

Σύστηµα για κεραµοσκεπές µε: (εικ. 1) 
o Ισχυρό ελαφρύ και οικονοµικό προφίλ αλουµινίου Solar-Fish (κράµα 

AW6063T6), διαθέσιµο σε βέργες 4,2 και 3,15 µέτρων.
o Μεγάλη γκάµα ρυθµιζόµενων ανοξείδωτων Α2 γάντζων.
o Πλήρη σειρά ντιζοστρίφωνων (M10x200, M10x250, M12x300, M12x350).
o Προσυναρµολογηµένους σφιγκτήρες για όλα τα πάχη Φ/Β πλαισιών.
o Ασφαλτική σιλικόνη στεγάνωσης για εξωτερικό χώρο, κατάλληλη για 

ασφαλτόπανο, κεραµίδι, τραπεζοειδή λαµαρίνα.

Σύστηµα για δώµατα (ταράτσες) µε: (εικ. 2)
o Ισχυρό ελαφρύ και οικονοµικό προφίλ αλουµινίου Solar-Fish (κράµα 

AW6063T6), διαθέσιµο σε βέργες 4,2 και 3,15 µέτρων. 
o Χαλύβδινο γαλβανισµένο εν θερµώ προφίλ. 
o ∆υνατότητα τοποθέτησης Φ/Β πλαισίων σε διάταξη 1 portrait ή landscape, 

2 portrait ή 3 landscape. (εικ. 3)
o Προσυναρµοληµένα τρίγωνα στήριξης για κλίση 25ο, 30ο ή 35ο.
o ∆υνατότητα τοποθέτησης οποιασδήποτε διάταξης και γωνίας κλίσης µε το 

χαλύβδινο προφίλ (και µε υπερύφωση της κατασκευής). (εικ. 4) 
o Συµβατότητα µε χηµικά αγκύρια ή βαρυτικές δοκούς 
o Προσυναρµολογηµένους σφιγκτήρες για όλα τα πάχη Φ/Β πλαισιών.
o Χηµικά υγροµονωτικά αγκύρια FIS EM & FIS HB µε πιστοποίηση.
o Ανοξείδωτη Α2 ντίζα M10 ή M12 1m
o Ασφαλτική σιλικόνη στεγάνωσης για εξωτερικό χώρο, κατάλληλη για 

ασφαλτόπανο, κεραµίδι, τραπεζοειδή λαµαρίνα.

Σύστηµα για βιοµηχανικές στέγες µε: (εικ. 5)
o Οικονοµικό προφίλ αλουµινίου Solar-Flat (κράµα AW6063T6), διαθέσιµο σε 

βέργες 4,2, 3,15 & 6,2 µέτρων.
o ∆υνατότητα κατασκευής πλέγµατος µε χρήση του προφίλ Solar-Fish ή 

Solar-Prime80. 
o Προσυναρµολογηµένους σφιγκτήρες για όλα τα πάχη Φ/Β πλαισιών.
o ∆υνατότητα οικονοµικής και γρήγορης εγκατάστασης µε ειδικά πριτσίνια 

µε στεγάνωση (σε λαµαρίνες πάχους 0,5 mm και πάνω). 
o ∆υνατότητα χρήση ντιζοστρίφωνων µετάλλου ή ειδικών εξαρτηµάτων Α2.
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o Ασφαλτική σιλικόνη στεγάνωσης για εξωτερικό χώρο, κατάλληλη για 
ασφαλτόπανο, κεραµίδι, τραπεζοειδή λαµαρίνα.

Σύστηµα αλουµινίου για πάρκα µε: (εικ. 6)
o Απόσταση ποδιών 2,5 µ. και ελεύθερο ύψος 0,5 µ. 
o ∆υνατότητα τοποθέτησης Φ/Β πλαισίων σε διάταξη 2 portrait ή 3 

landscape.
o Ανοξείδωτες βίδες Α2.
o Προσυναρµολογηµένους συνδέσµους.
o Προσυναρµολογηµένους σφιγκτήρες για όλα τα πάχη Φ/Β πλαισιών.
o Εκτονούµενα µεταλλικά αγκύρια FBN για στερέωση σε σκυρόδεµα 

(γαλβανισµένα εν θερµώ ή ανοξείδωτα).

Μονοπάσσαλο σύστηµα για πάρκα µε: (εικ. 7) 
o Απόσταση ποδιών 3 µ. και ελεύθερο ύψος 0,5 µ.
o ∆υνατότητα τοποθέτησης Φ/Β πλαισίων σε διάταξη 2 portrait ή 3 

landscape.
o Πάσσαλος, κεκλιµένη, αντηρίδα και σύνδεσµοι από γαλβανισµένο εν 

θερµώ χάλυβα.
o ∆υνατότητα τοποθέτησης οριζόντιων τεγίδων αλουµινίου ή γαλβανισµένου 

εν θερµώ χάλυβα.
o ∆υνατότητα τοποθέτησης µε πασσαλόµπηξη ή µπετόµπηξη.
o Ανοξείδωτες βίδες Α2.
o Προσυναρµολογηµένους συνδέσµους.
o Προσυναρµολογηµένους σφιγκτήρες για όλα τα πάχη Φ/Β πλαισιών.

∆ιπάσσαλο σύστηµα για πάρκα µε: (εικ. 7) 
o Απόσταση ποδιών 3,25 µ. και ελεύθερο ύψος 0,5 µ.
o ∆υνατότητα τοποθέτησης Φ/Β πλαισίων σε διάταξη 2 portrait ή 3 

landscape.
o Πάσσαλος, κεκλιµένη, αντηρίδα και σύνδεσµοι από γαλβανισµένο εν 

θερµώ χάλυβα.
o ∆υνατότητα τοποθέτησης οριζόντιων τεγίδων αλουµινίου ή γαλβανισµένου 

εν θερµώ χάλυβα.
o ∆υνατότητα τοποθέτησης µε πασσαλόµπηξη ή µπετόµπηξη.
o Ανοξείδωτες βίδες Α2.
o Προσυναρµολογηµένους συνδέσµους.
o Προσυναρµολογηµένους σφιγκτήρες για όλα τα πάχη Φ/Β πλαισιών.

Πρόγραµµα fischer Solar-fix
Για τον υπολογισµό της λίστας υλικών του κάθε έργου σας µε την χρήση
υπολογιστή, η fischer µπορεί να σας προµηθεύσει άµεσα το ειδικό
πρόγραµµα.

Τεχνική υποστήριξη
Οι έµπειροι µηχανικοί µας είναι στη διάθεση σας για να σας υποστηρίξουν σε
ειδικές κατασκευές φωτοβολταϊκών ή σε οποιαδήποτε άλλα τεχνικά ζητήµατα
στήριξης.
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Η DPHellas, πιστή στο όραµά της για την δηµιουργία µιας δυναµικής εταιρίας
και ενός µεγάλου πανελλαδικού δικτύου εξαιρετικών κατασκευαστών,
συνεχίζει να αναπτύσεται συνεχώς και να αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο
συνεργάτη.

Η κινητήριος δύναµη πίσω απο την DPHellas είναι τα 20 και πλέον µέλη-
µέτοχοί της που µε συνολικό αριθµό ελλήνων εργαζοµένων να ξεπερνά τους
125 και µε στεγαζόµενους χώρους παραγωγής ανά την Ελλάδα τις 12.000 m²
σε συνολική επιφάνεια γης πάνω απο 33.000 m², έχει ετήσια παραγωγική
ικανότητα που ξεπερνά τα 36.000 κουφώµατα αλουµινίου πέραν των ειδικών
& γενικών κατασκευών.

Επιπρόσθετα, η δοµή της εταιρίας ενδυναµωµένη µε οµάδα εξειδικευµένων
συνεργατών και εξωτερικών συµβούλων, υποστηρίζει το διευρυµένο δίκτυο
µελών και συνεργατών.

Το καινοτόµο µοντέλο του κοινοπρακτικού επιχειρείν, η στρατηγική της
DPHellas και οι δυναµικές συνέργειες της καθώς και οι δυνατές συνεργασίες
της στη αγορά, της έχουν επιτρέψει να έχει γίνει ο µηχανισµός αµοιβαίου
ωφέλους και ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε εταιρία.

DPHELLAS
Πιστή στο όραµά της

DPHELLAS
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Υβριδικό δοχείο αποθήκευσης νερού χρήσης& θέρµανσης  
(Πατενταρισµένο δοχείο διαστρωµάτωσης)

Η νέα ενεργειακή γενιά αποθήκευσης νερού-για µέγιστη εξοικονόµηση
πρωτογενούς ενέργειας έως και 60%!

Η εταιρία Sailer η οποία εκπροσωπείται στον ελλαδικό χώρο από την
NEWENERGYSOLUTIONS κατασκευάζει τυποποιηµένα ή και εξατοµικευµένα
δοχεία αποθήκευσης νερού των  500-100.000 λίτρων , µε ή χωρίς
ενσωµάτωση  εναλλάκτη για  πόσιµο νερό.

Η πατενταρισµένη διαστρωµάτωση στο εσωτερικό του δοχείου επιτρέπει την
εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας έως και 60%.

Στα δοχεία  ζεστού νερού χρήσης και θέρµανσης Sailer το νερό εισέρχεται
στο δοχείο και κατανέµεται  διαστρωµατικά. Η κατανοµή του γίνεται  ανάλογα
µε τη θερµοκρασία του και την ειδική βαρύτητα  που αποκτά από αυτή  και
τοποθετείται σε ανάλογα επίπεδα (ζεστό νερό πάνω ,κρύο κάτω).
Στην περίπτωση εξαγωγής νερού από το δοχείο, εξάγεται  η ποσότητα νερού
ανάλογα µε τη ζήτηση και τους βαθµούς θερµοκρασίας από το συγκεκριµένο
σηµείο του δοχείου που έχει την αντίστοιχη θερµοκρασία. 

Σηµασία για την αποτελεσµατικότητα της αποθήκευσης ζεστού νερού είναι το
γέµισµα και άδειασµα.

Τα υβριδικά δοχεία SAILER, µπορούν να συνδεθούν µε συστήµατα ηλιακής
υποβοήθησης θέρµανσης, µε λέβητες χρήσης διαφόρων ειδών ενέργειας π.χ.
πετρέλαιο, αέριου , ξύλο, πέλλετ και µε αντλίες θερµότητας.
Εργαστηριακά πειράµατα HS ULM: Σε δοχείο 1000 λίτρων και θέρµανση  200
λίτρα την υψηλότερη  θερµοκρασία χρήσης ηλιακό σύστηµα. Οι τιµές είναι
κατά προσέγγιση.

NEW ENERGY SOLUTIONS GR
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της γερµανικής εταιρίας SAILER

NEW ENERGY 
SOLUTIONS GR
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Είδη δοχείων: 

∆οχείο διαστρωµάτωσης „ Basic“ η  οικονοµική λύση για την αποθήκευση
ενέργειας από ηλιακά συστήµατα.550-1200 ltr. 
Χαµηλή κατανάλωση ενέργειας, χαµηλό κόστος, µεγάλη επίδραση.
Πατενταρισµένο σύστηµα διαστρωµάτωσης – για συνδυασµό µε ηλιακούς
συλλέκτες. Χρήση: Για µικρά ηλιοθερµικά συστήµατα µέχρι 13 m² επιφάνειας
συλλεκτών, κατάλληλο για ηλιακή υποβοήθεια.

∆οχείο διαστρωµάτωσης "Hybrid-Light“ η  οικονοµική λύση για την
αποθήκευση ενέργειας από ηλιακά συστήµατα 
Πατενταρισµένο σύστηµα διαστρωµάτωσης – για συνδυασµό µε ηλιακούς
συλλέκτες.550-1200 ltr. Χρήση: Για ηλιοθερµικά συστήµατα µέχρι 25m²
επιφάνειας συλλεκτών κατάλληλο για ηλιακή υποβοήθεια θέρµανσης.
Προετοιµασία υγιεινού πόσιµου ζεστού νερού. 

∆οχείο διαστρωµάτωσης "Hybrid-Plus“ η  οικονοµική λύση για την
αποθήκευση ενέργειας για θέρµανση και υγιεινό πόσιµο νερό.
Πατενταρισµένο σύστηµα διαστρωµάτωσης – για συνδυασµό µε ηλιακούς
συλλέκτες 550-3000 ltr. Χρήση: Για ηλιοθερµικά συστήµατα µέχρι 25m²
κατάλληλο για ηλιακή υποβοήθεια θέρµανσης. 
Προετοιµασία υγιεινού πόσιµου ζεστού νερού. 

∆οχείο διαστρωµάτωσης "Hybrid-Quattro“ η  οικονοµική λύση για την
αποθήκευση ενέργειας για θέρµανση και υγιεινό πόσιµο νερό.
Πατενταρισµένο σύστηµα διαστρωµάτωσης – για συνδυασµό µε ηλιακούς
συλλέκτες 550-3000 ltr. Χρήση: Για ηλιοθερµικά συστήµατα µέχρι 25m²
κατάλληλο για ηλιακή υποβοήθεια θέρµανσης. 
Προετοιµασία υγιεινού πόσιµου ζεστού νερού. 

∆οχείο  αδρανείας " HLE “ για κάθε είδους θέρµανση

Οι συνδυασµοί φροντίζουν για την καλύτερη οικονοµία
Σε συνδυασµό µε λέβητες  πετρελαίου, αερίου, ξύλου ή πέλλετ τα
διαστρωµατικά  δοχεία βελτιώνουν την απόδοση τους και φροντίζουν για τη
µέγιστη απόδοση και εξοικονόµηση ενέργειας έως και 60%. Συνδυάζεται
άψογα και µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας

Οι µεγάλες δεξαµενές χρησιµοποιούνται σε συστήµατα που χρησιµοποιούν
περισσότερες από µία πηγή θερµότητας, ή όταν απαιτείται σε γενικές
γραµµές, µεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης.

Μεγάλο πλεονέκτηµα αποτελεί η  ηλιοθερµία σε µεγάλες δεξαµενές
αποθήκευσης , οι οποίες αποθηκεύουν µεγάλες ποσότητες θερµότητας οι
οποίες περισσεύουν , όπως π.χ. το καλοκαίρι  αποθηκεύεται θερµική
ενέργεια και χρησιµοποιείται στην έναρξη του χειµώνα.

Όσο περισσότερο όγκο της ηλιακής θέρµανσης αποθηκεύουµε, τόσο
χαµηλότερες είναι οι απώλειες ενέργειας του ηλιοθερµικού συστήµατος. 



60 ÙÂ‡¯Ô˜ 22 � πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2012

∞ºπ∂ƒøª∞



61ÙÂ‡¯Ô˜ 22 � πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2012

∞ºπ∂ƒøª∞
™∆√À™ ª∂∆∞∆ƒ√¶∂π™ 

∂¡∂ƒ°∂π∞™

ABB
MASTERVOLT & SUNWAYS AG

KACO NEW ENERGY
REFUSOL

NANODOMI®
SCHNEIDER ELECTRIC

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
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Οι µετατροπείς στοιχειοσειράς (string inverters) PVS300 της ΑΒΒ είναι πλέον
συµβατοί µε το σύστηµα κτιριακού αυτοµατισµού ΚΝΧ.  Έτσι, είναι δυνατή η
πραγµατική ενσωµάτωση των συστηµάτων διάγνωσης, επιτήρησης, και
απεικόνισης ενός φωτοβολταϊκού (Φ/Β) συστήµατος σε µια ολοκληρωµένη
κτιριακή εγκατάσταση αυτοµατισµού και ελέγχου. 
Οι µετατροπείς στοιχειοσειράς PVS300 της ΑΒΒ είναι κατάλληλοι για Φ/Β
συστήµατα µεγέθους έως και εκατοντάδων kW και µπορούν να χρησιµοποιηθούν
τόσο σε οικιακές όσο και σε εµπορικές ή βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.  

Μέχρι σήµερα οι Φ/Β εγκαταστάσεις σε κτίρια επιτηρούνταν από ανεξάρτητα
συστήµατα.  Πλέον, µε τη δυνατότητα συνεργασίας µεταξύ των µετατροπέων
στοιχειοσειράς PVS300 και του συστήµατος κτιριακού αυτοµατισµού KNX,
είναι δυνατή η απευθείας επιτήρηση, οπτικοποίηση και ο έλεγχος του Φ/Β
συστήµατος χωρίς τη χρήση πρόσθετων - ανεξάρτητων διαδικασιών. Με αυτόν
τον τρόπο, το Φ/Β σύστηµα γίνεται αναπόσπαστο τµήµα της συνολικής
κτιριακής εγκατάστασης και οι διαδικασίες συντήρησής του αποτελούν µέρος
της συνολικής ρουτίνας συντήρησης και επισκευής, χάρη στην εύκολη
άντληση πληροφορίας µε βάση τις απαιτήσεις του προσωπικού διαχείρισης
της κτιριακής εγκατάστασης.

Η συµβατότητα µεταξύ του συστήµατος κτιριακού αυτοµατισµού ΚΝΧ και των
µετατροπέων στοιχειοσειράς PVS300 εξασφαλίζεται µε τη χρήση της µονάδας
επιτήρησης SREA-50, η οποία επιπροσθέτως της σύνδεσης Ethernet που µέχρι
τώρα διέθετε, είναι πλέον συµβατή και µε το σύστηµα ΚΝΧ. Οι µετατροπείς
συνδέονται, µέσω της ενσωµατωµένης θύρας Modbus που διαθέτουν, σε
σειρά, µε µία ή περισσότερες µονάδες επιτήρησης SREA-50 οι οποίες
κατανέµονται και χωροθετούνται αντίστοιχα εντός του κτιρίου. Επιτηρητές
καιρικών φαινοµένων (weather stations) αλλά και άλλοι αισθητήρες που δεν
διαθέτουν ενσωµατωµένο πρωτόκολλο ΚΝΧ, αλλά δυνατότητα επικοινωνίας
µέσω Modbus, µπορούν να διασυνδεθούν απευθείας πάνω στη µονάδα
επιτήρησης SREA-50 και τα δεδοµένα τους να µεταφερθούν, µέσω αυτής, στο
σύστηµα κτιτιακού αυτοµατισµού ΚΝΧ.

Η αποκεντρωµένη παραγωγή ενέργειας από Φ/Β συστήµατα έχει το βέλτιστο
αποτέλεσµα όταν γίνεται κοντά στα σηµεία κατανάλωσης και ειδικά σε
εµπορικά και βιοµηχανικά κτίρια. Αυτή η αγορά και η σηµασία τέτοιων
εφαρµογών θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόµενα χρόνια, κάνοντας έτσι
επιτακτική την ανάγκη πλήρους ενσωµάτωσης του Φ/Β συστήµατος στην
κτιριακή εγκατάσταση, κάτι που σήµερα περιορίζεται στη µηχανολογική και
ηλεκτρική διασύνδεση του Φ/Β συστήµατος µε το κτίριο. Η νέα αυτή
δυνατότητα των µετατροπέων στοιχειοσειράς PVS300 απαντά σε αυτές τις
ανάγκες και κάνει τη χρησιµότητα και ελκυστικότητα των Φ/Β συστηµάτων
ακόµα µεγαλύτερη, αφού επιτυγχάνει την ολοκλήρωση των ηλιακών
συστηµάτων παραγωγής ενέργειας γεφυρώνοντας το κενό µεταξύ της
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και των συστηµάτων
ενεργειακής διαχείρισης των κτιρίων στα οποία η ενέργεια αυτή παράγεται.

Οι µετατροπείς στοιχειοσειράς PVS300 της ΑΒΒ είναι διαθέσιµοι σε εύρος
ισχύος από 3,3 έως 8 kW και είναι κατάλληλοι για οικιακές, εµπορικές και
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους.

ABB
Οι µετατροπείς στοιχειοσειράς PVS300, συµβατοί µε το
σύστηµα κτιριακού συτοµατισµού ΚΝΧ
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Η Mastervolt λειτουργεί µε ενέργεια για την ενέργεια. Παροχή ενέργειας που
µπορείτε να εµπιστευθείτε. Παντού και πάντα. Αυτή είναι η αποστολή της
Mastervolt. Με τα προϊόντα και τα συστήµατά της, σας προσφέρεται η
"δύναµη του να είσαι ανεξάρτητος". Όπου κι αν βρίσκεστε, ό, τι και αν κάνετε.

Προκειµένου να διασφαλιστεί αυτή η ανεξαρτησία ενέργειας, η Mastervolt
έχει ορίσει δύο ακλόνητες αξίες  που την ωθούν στις επιλογές της: την
ποιότητα στην κατασκευή και τη δύναµη της καινοτοµίας. Σε αυτές έρχεται να
προστεθεί και κάτι περισσότερο, το πάθος του να είσαι ο κορυφαίος στην
κατηγορία σου. Παράγοντες που οδήγησαν τη MASTERVOLT να γίνει εταιρία
παγκοσµίως αναγνωρίσιµη µε σαφή εστίαση και εξειδίκευση σε τρεις τοµείς
της αγοράς:
• Ναυτιλιακά
• Οχήµατα
• Ηλιακά

Γι’ αυτούς τους τοµείς της αγοράς, η Mastervolt αναπτύσσει, κατασκευάζει και
διανέµει υψηλής ποιότητας ηλεκτρολογικά συστήµατα για ανεξάρτητη
παροχή ενέργειας. Με την έδρα της στο Άµστερνταµ, η Mastervolt πωλεί αυτά
τα συστήµατα σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσµο µέσω ενός
δικτύου διανοµέων και των εµπόρων. Στην Ελλάδα, η Mastervolt έχει
εκπροσώπηση εδώ και τρία χρόνια µε την Clockwork Energy.

Η Sunways AG, ξεχωρίζει για τη συνεπή
χρήση της ηλιακής ενέργειας για να
εξασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη
παραγωγή ενέργειας  του ανθρώπου µε
αποτελεσµατικό και βιώσιµο τρόπο. Η
Sunways προσφέρει τεχνολογικές
ικανότητες, επιδόσεις και υψηλότερη
ποιότητα σε ηλιακά συστήµατα. 
Από την ίδρυσή της το 1993, Sunways AG
έχει εξελιχθεί σε ηγέτη της τεχνολογίας
στον κλάδο των φωτοβολταϊκών
συστηµάτων που εξυπηρετούν τις διεθνείς
αγορές. Με ηλιακές κυψέλες πιριτίου,
µετατροπείς, και ηλιακούς συλλέκτες, η
εταιρία προσφέρει όλα τα συστατικά που
απαιτούνται για υψηλής απόδοσης
φωτοβολταϊκά παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. 
Με φωτοβολταϊκές λύσεις
προσαρµοσµένες στις ανάγκες των
πελατών» (διαφανή και χρωµατιστά
ηλιακά κύτταρα, τη δηµιουργία
ολοκληρωµένων φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων), η Sunways µετατρέπει
εξαιρετικές ιδέες σε πραγµατικότητα.

Η τεχνική υποστήριξη αλλά και η εµπορική
εκπροσώπηση της Sunways στην Ελλάδα
καλύπτεται από την Clockwork Energy.

MASTERVOLT & SUNWAYS AG
Εκπροσωπούνται από την Clockwork Energy στην Ελλάδα
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Η KACO new energy συνεχίζει τη στρατηγική της για τον περιορισµό των
εργατικών δαπανών σε φωτοβολταϊκά συστήµατα µε εκτεταµένη γκάµα
προϊόντων. Με ονοµαστική ισχύ 15 kVA ο νέος Powador 18.0 TL3 βασίζεται
στην τοπολογία του Powador 14.0 TL3. Οι Powador 48.0 TL3 Park, 60.0 TL3 και
72.0 TL3 Park προέρχονται από την πλατφόρµα Powador 39.0 TL3 και επίσης
παρέχουν περισσότερη ισχύ σε βατ ανά κιλό. Στο µέλλον, η KACO new energy
θα προµηθεύσει επίσης τριφασικές συσκευές στο φάσµα ισχύος κάτω των 10
kW. Το επόµενο βήµα στην ανάπτυξη των κεντρικών µετατροπέων XP είναι η
παραγωγή των συσκευών µε ονοµαστική ισχύ AC 500 και 550 kVA για
εξωτερική χρήση.

Με ονοµαστική ισχύ 15 kVA, ο Powador 18.0 TL3 συµπληρώνει τη σειρά
µετατροπέων Powador 10.0 TL3 έως 14,0 TL3 και αποδίδει µια αξιοσηµείωτη
πυκνότητα ισχύος των 375 Watt ανά κιλό. Η συσκευή επιτρέπει να
προγραµµατιστούν φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που αποτελούνται από
µικρές αλλά ιδιαίτερα αποδοτικές µονάδες µε συνολικά αρκετές εκατοντάδες
κιλοβάτ. Η συµπαγής σχεδίαση, το  χαµηλό βάρος µόλις 40 κιλά, και οι ηλιακοί
κονέκτορες DC εξασφαλίζουν απλή και αποδοτική εγκατάσταση. Ο Powador
18,0 TL3 είναι εξοπλισµένος µε δύο ξεχωριστούς ανιχνευτές MPP για
συµµετρικά και ασύµµετρα φορτία: κάθε ανιχνευτής είναι σε θέση να πάρει
ουσιαστικά την πλήρη ισχύ AC από µόνος του και ως εκ τούτου πληροί τις
απαιτήσεις που αναµένονται συνήθως από πιο πολύπλοκες διαστασιολογήσεις
συστηµάτων, όπως είναι η πλήρης διαµόρφωση ενός ανατολικού / δυτικού
προσανατολισµού σε στέγη. Οι ανιχνευτές  MPP µπορούν επίσης να
συνδεθούν παράλληλα. Η συσκευή διαθέτει ονοµαστικό εύρος τάσης εισόδου
από 420 έως 800 V. Ξεκινώντας από 250 V η συσκευή θα συνδεθεί µε το
δίκτυο και επίσης θα συνεχίσει να το τροφοδοτεί σε τάση 200 V. Αυτό
επιτρέπει στον Powador 18.0 TL3 την επίτευξη υψηλών ηλιακών αποδόσεων
από συγκριτικά µικρές περιοχές και εξακολουθεί να λειτουργεί για
µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα.

Με τους Powador 48.0 TL3 Park, 60.0 TL3 και 72.0 TL3 Park, η KACO new
energy έχει αρχίσει να εισβάλει στις ανώτερες κατηγορίες ισχύος της σειράς
TL3. 40 -60 kVA, ονοµαστική ισχύς AC και 480 V τάσεις εξόδου- κάνοντας και
τις δύο εκδόσεις Park ιδιαίτερα κατάλληλες για σύνδεση µε εξωτερικό
µετασχηµατιστή και αποκεντρωµένες µεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Το Powador 60.0 TL3 µε ονοµαστική ισχύ AC 49,9 kVA είναι κατάλληλο για
εµπορικές εγκαταστάσεις, όπως οροφές εργοστασίων. Με ένα σχέδιο
παρόµοιο µε του Powador 39.0 TL3 αυτοί οι νέοι µετατροπείς παρέχουν πολύ
υψηλή πυκνότητα ισχύος, µια µέγιστη απόδοση της τάξης του 98% και
ευρωπαϊκό βαθµό απόδοσης 97,8%.
Αυτό επιτρέπει υψηλό βαθµό ευελιξίας κατά το σχεδιασµό του
φωτοβολταϊκού συστήµατος. Οι συσκευές αυτές έχουν τρεις διαφορετικούς
ανιχνευτές MPP που µπορούν να χειριστούν συµµετρικά και ασύµµετρα
φορτία και να επιτρέψουν τη βέλτιστη προσαρµογή. Κάθε ανιχνευτής έχει τη
δυνατότητα επεξεργασίας 20 kW. Ο Powador 72.0 TL3 Park µπορεί να
επεξεργαστεί 30 kW. Αυτό επιτρέπει να πληρούν τις κανονικές απαιτήσεις των

KACO NEW ENERGY
Οι µετατροπείς 
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πιο πολύπλοκων διαστασιολογήσεων που συνδέονται µε την ανοµοιογενή
εγκατάσταση της φωτοβολταϊκής γεννήτριας. Τρεις ανιχνευτές MPP είναι
επίσης σε θέση να αντισταθµίσουν τις αναντιστοιχίες µεταξύ των πάνελ, όπως
αυτές προκύπτουν από τις διαφορές θερµοκρασίας και την άνιση ακτινοβολία.

Η προεπισκόπηση των προϊόντων της KACO new energy περιλαµβάνει επίσης
τους τρεις µετατροπείς Powador 6.0 TL3, 7.8  TL3 και 9.0 TL3 µε την αντίστοιχη
ονοµαστική ισχύ εξόδου AC 5 kVA, 6,5 kVA και 7,5 kVA.
Όλοι οι µετατροπείς της σειράς TL3 διαθέτουν ενσωµατωµένο καταγραφέα
δεδοµένων µε  web server, µια γραφική απεικόνιση που δείχνει τα δεδοµένα
λειτουργίας και µια θύρα USB για την εγκατάσταση αναβαθµίσεων  firmware.
Τα δεδοµένα απόδοσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για επαγγελµατική
αξιολόγηση από τον web server ή µέσω USB. Ο ενσωµατωµένος καταγραφέας
δεδοµένων µπορεί επίσης να συνδεθεί άµεσα µε την διαδικτυακή πύλη του
Powador web για την επαγγελµατική αξιολόγηση και απεικόνιση των
δεδοµένων του µετατροπέα.

Οι Powador XP500-HV TL εξωτερικός και Powador XP550-HV TL εξωτερικός
είναι οι νέοι κεντρικοί µετατροπείς χωρίς µετασχηµατιστή της σειράς Powador
XP. Η κλάση προστασίας IP54, τους καθιστά κατάλληλους για χρήση σε
εξωτερικούς χώρους. Με την επιφύλαξη µερικών έργων σε συγκεκριµένες
απαιτήσεις µπορούν επίσης να παρέχουν µια εναλλακτική λύση στους KACO
new energy µετατροπείς που είναι  κεντρικοί σταθµοί . Οι µετατροπείς αυτοί
επιτυγχάνουν µέγιστη απόδοση 98,5% και ένα πολύ υψηλό ευρωπαϊκό βαθµό
απόδοσης 98,2%,  λόγω της συνεχούς υψηλής απόδοσης σε όλο το εύρος
ισχύος. Συνιστώνται για φωτοβολταϊκές γεννήτριες έως 600 kW και 660 kW.
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Η εταιρία φωτοβολταϊκών αντιστροφέων REFUsol ξεκίνησε το 1965 ως REFU
Elektronik GmbH και εξειδικεύτηκε στο σχεδιασµό και την παραγωγή
προϊόντων ηλεκτρονικών ισχύος, όπως inverters για συστήµατα µετάδοσης
κίνησης, ενεργητικά φίλτρα αρµονικών, ηλεκτρολογικούς πίνακες και πολλές
άλλες εφαρµογές στην βιοµηχανία. Με έδρα το Metzingen της Γερµανίας,
κοντά στη Στουτγκάρδη, διαθέτει πλέον γραφεία και εγκαταστάσεις σε 14
χώρες του κόσµου και περισσότερους από 500 ευχαριστηµένους πελάτες
παγκοσµίως.

Ήδη το 1997, βασιζόµενη στην τεράστια εµπειρία και τεχνογνωσία της,
κατασκεύασε τον πρώτο φωτοβολταϊκό της αντιστροφέα για σύνδεση στο
ηλεκτρικό δίκτυο. Από τότε µέχρι και σήµερα έχει κάνει µεγάλα άλµατα στην
τεχνολογία των inverters και πλέον ανήκει στις µεγαλύτερες και πιο
αναγνωρισµένες επιχειρήσεις του κλάδου. 

Οι τριφασικοί inverters της εταιρίας καλύπτουν µια µεγάλη γκάµα ισχύος από
8kW έως και 630kW. 
Οι string inverters 008K – 020K είναι η δοκιµασµένη και επιτυχηµένη λύση για
πλήθος φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Προσφέρουν µέγιστη απόδοση,
λειτουργούν αξιόπιστα και αποδεικνύουν µέρα µε τη µέρα την τεχνολογική
ωριµότητα της εταιρείας. Για το λόγο αυτό έχουν αξιολογηθεί από το έγκυρο
περιοδικό Photon µε την βαθµολογία Α+ inverters και κατατάσσονται πάντα
στις πρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης αναφορικά µε την απόδοση και
την αξιοπιστία τους.

Βασική προτεραιότητα της εταιρίας είναι να θέτει νέους στόχους για την
εξέλιξη των προϊόντων της και να µην επαναπαύεται. Αυτό αποδεικνύεται από
το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά συµπεριελήφθηκε από το
Ινστιτούτο Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας του Πανεπιστήµίου της
Βιέννης µεταξύ των 100 περισσότερων καινοτόµων µικροµεσαίων
επιχειρήσεων της Γερµανίας.

Το όριο µεταξύ µεγάλης και βέλτιστης απόδοσης µπορεί να ξεπεραστεί µόνο
από αυτούς που λύνουν τεχνικούς περιορισµούς. Αυτό το απέδειξε για άλλη
µία φορά η REFUSOL κάνοντας ένα βήµα παραπέρα προς την απόλυτη
απόδοση. Μελετώντας την τεχνολογία νέων υλικών και βελτιώνοντας στο
έπακρο το λογισµικό και τη διαχείριση ενέργειας των ήδη εξελιγµένων
προϊόντων της πρόσθεσε στη σειρά των τριφασικών inverter της το νέο
αντιστροφέα REFUsol 020Κ-SCI. Ο συγεκριµένος αντιστροφέας έφερε την
εταιρεία για άλλη µια φορά στην κορυφή του ανταγωνισµού.
Επιτυγχάνοντας τον εξαιρετικό βαθµό απόδοσης του 98.7%, διατηρεί
ταυτόχρονα µεγάλο εύρος ΜΡΡ λειτουργίας από 490V έως 800V, µε το
ελάχιστο για την ισχύ του βάρος των 40 kg και ψύξη µε φυσική κυκλοφορία
(χωρίς ανεµιστήρα), µεγιστοποιεί το κέρδος της φωτοβολταϊκής
εγκατάστασης και µηδενίζει τις ανάγκες συντήρησης.
Η ισχύς εξόδου του αντιστροφέα έχει επιπρόσθετα αυξηθεί σε 20kW AC. 

REFUSOL
Ο τριφασικοί inverter καλύπτουν µια µεγάλη γκάµα από 
8kw -630kW
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∆ιατηρώντας την ευκολία στην εγκατάσταση, που χαρακτηρίζει όλους τους
REFUsol καθώς και το ενσωµατωµένο Data Logger, ο συγκεκριµένος inverter
φέρνει µια νέα εποχή στις φωτοβολταϊκες εγκαταστάσεις.

Στη γκάµα προϊόντων των κεντρικών αντιστροφέων της εταιρίας προστέθηκε
επίσης πρόσφατα ο νέας τεχνολογίας REFUsol 333kW µε βαθµό απόδοσης
µεγαλύτερο από 98.5%!
Με κύρια προτερήµατα την τάση εξόδου των 690 VAC, που ήδη
χρησιµοποείται στην ώριµη τεχνολογία των ανεµογεννητριών και συµβάλλει
στη µείωση του κόστους της αρχικής επένδυσης λόγω µικρότερης διατοµής
καλωδίων, τη δυνατότητα να χρησιµοποιείται εκτός οικίσκου (IP65), καθώς και
να χρησιµοποιείται µε τα ΦΒ πλαίσια νέας γενιάς (τάση εισόδου έως  1500V
DC), ο νέος κεντρικός inverter της REFUSOl αποτελεί πρωτοποριακή λύση.

Η γκάµα προϊότων της εταιρίας για τις µεγάλες Φ/Β εγκαταστάσεις
συµπληρώνεται µε το κιβώτιο σύνδεσης και διανοµής REFUgak, που µπορεί να
συγκεντρώσει έως και 32 στοιχειοσειρές σε ένα DC link προσφέροντας
τηλεπαρακολούθηση και διάγνωση σφαλµάτων σε επίπεδο string. Η συσκευή
περιέχει ασφάλειες για κάθε στοιχειοσειρά, αντικεραυνική προστασία και και
διακόπτη αποµόνωσης. Επικοινωνεί άµεσα µε τον inverter µε τον οποίο είναι
συνδεδεµένος µέσω πρωτοκόλλου CANopen.
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Πρόσφατα η NanoDomi® έγινε ο επίσηµος διανοµέας των αντιστροφέων
EverSolar της κατασκευάστριας εταιρίας ZEVERsolar, που προσφέρει ποικιλία
µονοφασικών και τριφασικών αντιστροφέων για µικρές ή µεγάλες
εγκαταστάσεις. Η NanoDomi® επέλεξε τους µετατροπείς της EverSolar ως
ένα από τα βασικά προϊόντα του καταλόγου της, λόγω της άριστης ποιότητας
και της εξαιρετικής τιµής  των προϊόντων της. Ενδεικτικά, ο µονοφασικός
EverSolar TL4600 ξεπέρασε ακόµα και τον  πρώτο στον κόσµο  SMA
SUNNYBOY5000TL-20 (PHOTON Profi, Απρίλιος 2009) περίπου κατά 1% σε
απόδοση και ο Eversolar-TLC17k κατατάσσεται στην κατηγορία Α (PHOTON
International, Απρίλιος 2012). Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ο Eversol TLC10K. 

Μεγίστη Απόδοση
Χάρη στον εξελιγµένο τριπλού επιπέδου τεχνολογικό σχεδιασµό, η υψηλή
απόδοση και η ελαχιστοποίηση των απωλειών είναι τα κύρια χαρακτηριστικά
του Eversol TLC10K. Ο συνολικός βαθµός απόδοσης µετατροπής είναι έως
98.2%, σύµφωνα µε το µεγαλύτερο περιοδικό του κλάδου “Photon Europe
GmbH”, ενώ η κατανάλωσή του σε κατάσταση αδράνειας είναι µόλις 10W. 

Προτερήµατα
Επιγραµµατικά, ο Eversol TLC10K παρουσιάζει τα παρακάτω προτερήµατα:
• 2 ξεχωριστά MPP Tracker που τoν καθιστούν κατάλληλο για στέγες µε 

διαφορετικούς προσανατολισµούς. 
• Μέγιστη απόδοση 98.2% (MPPT 99,5%).
• Μεγάλο εύρος DC τάσης εισόδου και τάσεων MPPT για µέγιστη ευελιξία 

κατά τον σχεδιασµό των string.
• Προστασία και ανθεκτικότητα µε IP 65.
• Εξελιγµένο σύστηµα ανίχνευσης σφαλµάτων.
• Πλήρης έλεγχος και παρακολούθηση συστήµατος στην ενσωµατωµένη 

οθόνη σε εύχρηστο γραφικό περιβάλλον.
• Ποιοτικός έλεγχος και έκδοση πιστοποίησης για κάθε συσκευή που 

παραδίδεται στον πελάτη. 
• Υψηλή αξιοπιστία.

Οθόνη LCD
Κατά τον σχεδιασµό του αντιστροφέα µεγάλη προσοχή δόθηκε στην ευκολία
χειρισµού του από τον τελικό χρήστη, για εύκολη σύγκριση δεδοµένων και
απλοποίηση της διαδικασίας ρύθµισης. Έτσι κάθε τριφασικός αντιστροφέας
της σειράς TLC ενσωµατώνει:
• Εύχρηστη έγχρωµη οθόνη TFT LCD 800x480 πολλαπλών λειτουργιών. 
• Πλήρη έλεγχο και παρακολούθηση συστήµατος στην ενσωµατωµένη οθόνη 

σε εύχρηστο γραφικό περιβάλλον.
• Παρακολούθηση µέσω γραφηµάτων των AC/DC στοιχείων, παραγόµενης 

ενέργειας και ιστορικού σφαλµάτων.
• Πλήρη παραµετροποίηση του αντιστροφέα µέσω του γραφικού περιβάλλοντος.

Πρότυπα και Πιστοποιήσεις
Τα ηλεκτρονικά συστήµατα επιτήρησης κάθε Eversol TLC10K αποδίδουν
αξιόπιστη και σταθερή ισχύ στην έξοδο προς το δίκτυο ηλεκτρισµού, πάντα
εντός των περιορισµών που θεσµοθετούνται από τον εκάστοτε διαχειριστή
του δικτύου, µε σκοπό την µεγιστοποίηση των κερδών του παραγωγού αλλά

NANODOMI®
Ο τριφασικός αντιστροφέας Eversol TLC10
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δικτύου. Ο Eversol TLC10K σχεδιάζεται µε βάση τα διεθνή πρότυπα, και είναι
κατάλληλος για χρήση στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών κρατών όπως
επίσης και σε Αυστραλία, Κίνα, ολόκληρη την Αφρική και τη Νοτιοανατολική
Ασία. Η ZEVERsolar είναι ένας από τους πρώτους κατασκευαστές στους
οποίους έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό για το πρότυπο IEC / EN 62109-1 της
VDE. Αυτό είναι το πλέον σύγχρονο πιστοποιητικό VDE επικεντρωµένο στην
βιοµηχανία Φωτοβολταϊκών αντιστροφέων. Εξάλλου, η υψηλή ποιότητα των
αντιστροφέων EverSolar αποδεικνύεται και από τις σηµαντικές ευρωπαϊκές
και διεθνείς πιστοποιήσεις που διαθέτουν για τις περισσότερες χώρες του
κόσµου, όπως VDE-GS, VDE 0126-1-1, G83, SAA, SGS, ISO9001: 2008 και CQC.
Οι αντιστροφείς ZEVERsolar έχουν ήδη περάσει τις απαραίτητες δοκιµές για
το πιστοποιητικό VDE 4105, και είναι ο πρώτος κατασκευαστής στην Κίνα, που
θα έχει την σχετική πιστοποίηση.

Λογισµικό σχεδίασης και παρακολούθησης
Η ZEVERsolar προσφέρει δωρεάν το online σχεδιαστικό εργαλείο EverPlan:
• Ο χρήστης µπορεί να συνδυάσει τα πάνελ της επιλογής του µε τους 

αντιστροφείς ZEVERsolar σύµφωνα µε τις ανάγκες του.
• Μπορεί να αναλυθεί οποιαδήποτε συνδεσµολογία: σε σειρά, παράλληλα ή 

συνδυασµός των 2.
• Επιβεβαίωση συµβατότητας εξοπλισµού.
• Το λογισµικό συµπεριλαµβάνει ηλιακά δεδοµένα για µεγάλο ποσοστό της 

γήινης επιφάνειας και αποδίδει την βέλτιστη κλίση των Φ/Β για κάθε περιοχή.
• Το Everplan υπολογίζει την ετήσια απόδοσή του, υπό σχεδιασµό 

συστήµατος βάση των δεδοµένων που εισάγει ο χρήστης και των 
προαποθηκευµένων ηλιακών αποδόσεων.

• Επιλογή εξοπλισµού από όλη τη γκάµα των προϊόντων της ZEVERsolar και 
από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών πάνελ της αγοράς.

Εγγύηση - after sales service – Έλεγχος ποιότητας
Τα προϊόντα καλύπτονται µε πολυετή εγγύηση µε δυνατότητα επέκτασής της,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του αντιστροφέα, η
καρδιά του Φ/Β συστήµατος. Μάλιστα ειδικά για την ελληνική αγορά η
NanoDomi® ως ο επίσηµος διανοµέας της ZEVERsolar, έχει αναλάβει την
τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της και  διασφαλίζει την εγγύησή τους,
παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη. Πιο
συγκεκριµένα όλοι οι inverter συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση ενώ η
NanoDomi® προσφέρει και το after sales service της ZEVERsolar, µε
υπηρεσία 24ωρης αντικατάστασης ελαττωµατικών αντιστροφέων και τη
δυνατότητα επέκτασης εγγύησης, ώστε να διασφαλισθεί  η λειτουργία του
Φ/Β συστήµατος ακόµα και µετά τη λήξη του χρόνου της βασικής εγγύησης.
Καθ’ όλη την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας στις εγκαταστάσεις της
ZEVERsolar, διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα χάρη στον επαναλαµβανόµενο
ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων, σε κάθε ξεχωριστό στάδιο παραγωγής.  
Η εξασφάλιση της ποιοτικής λειτουργίας των αντιστροφέων τεκµηριώνεται και
από τον τελικό έλεγχο ποιότητας και λειτουργίας πριν τη συσκευασία του
προϊόντος και την παράδοση στον πελάτη.

Έλεγχος και Παρακολούθηση Φ/Β εγκαταστάσεων
Για τη διασύνδεση των αντιστροφέων και τη µετάδοση ή αποθήκευση
στατιστικών παραγωγής καθώς και δεδοµένων σε περίπτωση σφάλµατος η
EverSolar προσφέρει τον καταγραφέα PMU (Μονάδα Καταγραφής
Παραγόµενης Ενέργειας). Πιο αναλυτικά:
• Κάθε µονάδα µπορεί να συλλέγει στοιχεία από 50 inverters ταυτόχρονα και 

είναι κατάλληλη για µεγάλης κλίµακας εγκαταστάσεις.
• Μπορεί να συνδεθεί µέσω LAN και να καταγράφει στοιχεία στην εσωτερική 

της µνήµη.
• Ανά πάσα στιγµή επιβεβαιώνει την καλή λειτουργία των αντιστροφέων.
• Τα δεδοµένα που αποθηκεύει µπορούν εύκολα να µετατραπούν σε αρχεία 

CSV και TXT.
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• Έρχεται προρυθµισµένη και απαιτεί απλή σύνδεση.
• Το µέγιστο µήκος καλωδίου φτάνει τα 1000m χωρίς χρήση switch.
• ∆ιατηρεί δεδοµένα έως και για 3 χρόνια.
• Σε περίπτωση αστοχίας του συστήµατος καταγράφει συνεχώς όλα τα δεδοµένα.

Για την εποπτεία και την παρακολούθηση της Φ/Β εγκατάστασης σας η
EverSolar σας προσφέρει δωρεάν είσοδο στην υπηρεσία ‘’solar power portal’’,
η οποία είναι συµβατή µε λογισµικό android και iPhone. Αν επιθυµείτε
σύνδεση µέσω GSM modem η NanoDomi® έχει δηµιουργήσει την νέα
υπηρεσία GSM modem-portal η οποία σας επιτρέπει να εποπτεύετε την
λειτουργία οποιοδήποτε αντιστροφέα και να ανακαλείτε τα δεδοµένα
απόδοσης. Οι βασικές λειτουργίες της υπηρεσίας αυτής είναι:
• Παγκόσµια πρόσβαση στο portal µέσω του internet.
• Γραφική απεικόνιση των δεδοµένων απόδοσης.
• Ενηµερωτικά e-mail σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
• Εξαγωγή δεδοµένων (π.χ. σαν αρχείο Excel)

Ειδικά για µικρές οικιακές εγκαταστάσεις η ZEVERsolar προτείνει το Solar Eye,
τη µικρή ασύρµατη µονάδα για παρακολούθηση ενός αντιστροφέα και
επιβεβαίωση των αποδόσεων από τον τελικό πελάτη-χρήστη.
• Ευκολία στη χρήση.
• Ασύρµατη σύνδεση, χωρίς αντιαισθητικά καλώδια, έως 100 µέτρα από τον 

ποµπό που συνδέεται απ’ ευθείας στον αντιστροφέα.
• Αποτύπωση στιγµιαίων και συγκεντρωτικών δεδοµένων. Στοιχεία σε kWh, 

€, CO2.
• Αποθήκευση δεδοµένων σε κάρτα µνήµης (Micro SD).
• ∆υνατότητα επιτραπέζιας ή επιτοίχιας στήριξης.

Για την παρακολούθηση των καιρικών φαινοµένων η EverSolar προτείνει τη
Μονάδα Παρακολούθησης Καιρικών Συνθηκών για σύγκριση της παραγωγής
σε σχέση µε τα θεωρητικά υπολογισµένα στοιχεία, καθώς και για πιθανή
εύρεση αιτίων αστοχιών και σφαλµάτων. Τα δεδοµένα µπορούν να
συλλεχθούν σε υπολογιστή µέσω του AS Control. 
Η Μονάδα Παρακολούθησης Καιρικών Συνθηκών αποτελείται από:
  • Ανεµόµετρο.
• Μετρητή ηλιακής ακτινοβολίας.
• Θερµόµετρα για την µέτρηση εξωτερικής θερµοκρασίας καθώς και 

της θερµοκρασίας των πάνελ.

Αέναος Ανάπτυξη – Παραγωγική γραµµή
Μέσω της εµπορικής συµφωνίας της EverSolar και την συγχώνευση µε την
Jangsu Zof New Energy Co.Ltd, πρωτοπόρο εταιρία στους κεντρικούς αντιστροφείς
(central inverters), η νέα εταιρία Jiangsu ZEVERsolar New Energy Co.Ltd, προσφέρει
ακόµα πιο ευρύ φάσµα εφαρµογών των αντιστροφέων από οικιακές, επαγγελµατικές
και βιοµηχανικές στέγες (διασυνδεδεµένες ή µη) έως και ηλιακά πάρκα πολλών
MW, µέσω της ολοκληρωµένης σειράς για διασυνδεδεµένα Φ/Β συστήµατα
αντιστροφέων από 1.5kw έως 1ΜW. Οι δύο πλέον υπερσύγχρονες µονάδες
παραγωγής στην Suzhou και την Yangzhong έχουν δυναµικότητα 2GW Φ/Β
αντιστροφέων και 200.000 µονάδων υποστήριξης και παρακολούθησης. Έτσι
οι inverter ZEVERsolar κατατάσονται στην πρώτη θέση της ασιατικής αγοράς
σύµφωνα µε το περιοδικό “Photon International’’ και ανέρχονται ταχύτατα
στον υπόλοιπο κόσµο κερδίζοντας όλο και µεγαλύτερο µερίδιο της
παγκόσµιας αγοράς.
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SCHNEIDER ELECTRIC
Νέοι αντιστροφείς Conext TL15 & 20kW για διασυνδεδεµένα
φωτοβολταϊκά συστήµατα

H Schneider Electric, παγκόσµια ειδικός στη διαχείριση ενέργειας, εισάγει µία
νέα προσφορά στις λύσεις της για φωτοβολταϊκές εφαρµογές που απαιτούν
τριφασικούς αντιστροφείς. 

Οι νέοι αντιστροφείς Conext TL 15 kW και Conext TL 20 kW για διασυνδεδεµένα
φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι κατάλληλοι για εξωτερική χρήση και
συνιστούν την ιδανική επιλογή για εµπορικά κτίρια και άλλες εφαρµογές. 

Οι αντιστροφείς Conext TL παρέχουν µεγάλο εύρος τάσης MPPT, βαθµό
απόδοσης (EU) 97.5%, γρήγορη απόδοση της επένδυσης (ROI) και υψηλή
διαθεσιµότητα. Η ενσωµατωµένη κάρτα επικοινωνίας Modbus επιτρέπει
συνδεσιµότητα µε µεγάλη γκάµα προϊόντων της Schneider Electric.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Χωρίς µετασχηµατιστή µε υψηλό βαθµό απόδοσης 
• Μεγάλο εύρος τάσης MPPT
• Έλεγχος αέργου ισχύος (VAR) και λειτουργία υποστήριξης δικτύου (Low 

Voltage Ride Through - LVRT) 
• Η µεγάλη οθόνη υγρών κρυστάλλων παρέχει άµεση πληροφόρηση–επίπεδο 

ισχύος, παραγωγή ενέργειας σε ηµερήσια και σε µακρόχρονη βάση, 
κατάσταση συστήµατος και εξατοµικευµένες απεικονίσεις για το χρήστη 

• Πρωτόκολλο επικοινωνίας Modbus 

Εγκατάσταση
• Μικρό βάρος και ευελιξία στη τοποθέτηση
• Ενσωµατωµένος διακόπτης DC  
• Περιλαµβάνει βύσµα καλωδίωσης AC για εύκολη διασύνδεση 
• Ο βαθµός προστασίας IP65 επιτρέπει εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο 

Ευκολία στη συντήρηση
• Βυσµατωτές συνδέσεις DC/AC για εύκολη συντήρηση 
• Σηµατοδότηση µέσω ξηρών επαφών
• ∆υνατότητα αποµακρυσµένης απενεργοποίησης του αντιστροφέα (Remote 

Inverter Disable) 
• Εγγύηση 5 χρόνια
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Εφαρµογές
Φωτοβολταϊκά πάρκα, στέγες βιοµηχανικών και εµπορικών κτιρίων, µικρά
εµπορικά συστήµατα.

Η Schneider Electric προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις για φωτοβολταϊκά
προσαρµοσµένες στις ανάγκες της εκάστοτε εγκατάστασης. Η λύσεις της
Schneider Electric επιτρέπουν το σχεδιασµό της ηλεκτρικής εγκατάστασης
από την αρχή µέχρι το τέλος, µε την µετατροπή της ενέργειας, την ηλεκτρική
διανοµή, την επιτήρηση, τον έλεγχο και την ασφάλεια. 
Αυτό σηµαίνει αξιόπιστη, καθαρή και χαµηλού κόστους ηλιακή ενέργεια µαζί
µε τη σιγουριά που σας δίνει η εγγύηση µακρόχρονης υποστήριξης από έναν
παγκόσµιο ειδικό στη διαχείρισης της ενέργειας.

Πληροφορίες για τη Schneider Electric
Ως παγκόσµιος ειδικός στη διαχείριση ενέργειας µε δραστηριότητα σε
περισσότερες από 100 χώρες, η Schneider Electric προσφέρει
ολοκληρωµένες λύσεις σε πολλά τµήµατα της αγοράς, όπως της Ενέργειας &
Υποδοµών, της Βιοµηχανίας, των Κτιρίων, των Data Centres & ∆ικτύων καθώς
και της Κατοικίας. Με στόχο την ασφαλή, αξιόπιστη, αποδοτική και «πράσινη»
ενέργεια και µε πωλήσεις 22,4 δις Ευρώ για το 2011, οι 130.000+
εργαζόµενοι του Οµίλου, δεσµεύονται να βοηθούν ανθρώπους και
οργανισµούς να «αξιοποιήσουν στο µέγιστο την ενέργειά τους». 
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
Η κορυφαία εταιρία στην αγορά Φ/Β µετατροπέων
παγκοσµίως

Οι µετατροπείς ηλιακής ενέργειας της SMA χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα
υψηλό βαθµό απόδοσης που φτάνει το 99%,εξασφαλίζοντας συνεπώς
αυξηµένη παραγωγή ρεύµατος. Το πολυβραβευµένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων
της SMA, περιλαµβάνει µετατροπείς για φωτοβολταϊκά συστήµατα µεγάλης
και µικρής κλίµακας καθώς και για αυτόνοµες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
Κατά συνέπεια, η SMA είναι σε θέση να προσφέρει την τεχνικά βέλτιστη λύση
µετατροπέα για όλες τις κατηγορίες ισχύος και όλους τους τύπους
εγκαταστάσεων. Το ευρύ φάσµα προϊόντων της εταιρίας, συµπληρώνεται µε
ολοκληρωµένες υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης και ένα διεθνές δίκτυο
service.

Ο Όµιλος SMA, µε έδρα στο Niestetal της Γερµανίας, δραστηριοποιείται σε
είκοσι χώρες, σε τέσσερις ηπείρους και απασχολεί περισσότερους από 5.500
εργαζόµενους, πλέον των εργαζοµένων έκτακτης απασχόλησης. Το θυγατρικό
υποκατάστηµα της εταιρίας στη χώρα µας, εδρεύει στην Αθήνα από το 2007,
λειτουργώντας µε τα υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης της µητρικής εταιρίας.
Οι µετατροπείς αποτελούν την καρδιά κάθε φωτοβολταϊκής εγκατάστασης
Ο µετατροπέας αποτελεί, από τεχνολογική άποψη, το σηµαντικότερο στοιχείο
µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Μετατρέπει το συνεχές ρεύµα που
παράγεται στις φωτοβολταϊκές κυψέλες, σε εναλλασσόµενο, συµβατό µε το
δίκτυο– για ιδιοκατανάλωση ή τροφοδοσία στο δηµόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. 
Ο ρόλος του µετατροπέα όµως δεν σταµατά εδώ. Ο µετατροπέας αποτελεί ένα
εξαιρετικά ευφυές σύστηµα διαχείρισης που ελέγχει, επιτηρεί και ρυθµίζει τη
φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και το δίκτυο παροχής ενέργειας µε σύγχρονα
συστήµατα επικοινωνίας. Οι µετατροπείς της SMA εξυπηρετούν ήδη σήµερα
σηµαντικές λειτουργίες διαχείρισης δικτύου, οι οποίες αποκτούν ολοένα και
µεγαλύτερη σηµασία µε τη συνεχώς αυξανόµενη διείσδυση των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο. 
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Στον τοµέα αυτό, η SMA αναπτύσσει εδώ και χρόνια πρωτοποριακές λύσεις
και καθορίζει τις εξελίξεις ενεργειακών ζητηµάτων που θα µας
απασχολήσουν στο µέλλον. Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνονται, π.χ., η
έξυπνη διαχείριση της ενέργειας σε οικιακές εφαρµογές, η ενσωµάτωση του
φωτοβολταϊκού ρεύµατος στο δηµόσιο ηλεκτρικό δίκτυο καθώς και η
ενσωµάτωση λύσεων ενεργειακής αποθήκευσης για την αποτελεσµατικότερη
αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

SMA Υπηρεσίες – Εστιάζει στις ανάγκες σας
Η SMA Solar Technology AG διαθέτει ποιοτικούς µετατροπείς για κάθε
εγκατάσταση, οι οποίοι διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του
συστήµατός σας. Εκτός της πλούσιας γκάµας προϊόντων, η εταιρεία διαθέτει
πρωτότυπες υπηρεσίες που έχουν στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.

Ενδεικτικά αναφέρουµε τις εξής:
• SMA Bonus Program - Η SMA προσφέρει στους συνεργάτες/ εγκαταστάτες 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων το πρόγραµµα επιβράβευσης SMA Bonus 
Program. Η διαδικασία είναι απλή: Εγκατάσταση µετατροπέων, δήλωση των 
συσκευών, εξαργύρωση πόντων µε ελκυστικά δώρα!

• SMA Solar Academy- Το SMA Solar Academy αποτελεί σηµείο συνάντησης 
και ανταλλαγής εµπειριών για τη φωτοβολταϊκή τεχνολογία. Ανοιχτά, 
επαγγελµατικά και πρακτικά. Η SMA Hellas συνεχίζει να επενδύει στη 
µεταφορά τεχνογνωσίας για τη φωτοβολταϊκή τεχνολογία µε στόχο να 
ανταποκριθεί ακόµα πιο εύστοχα στις ιδιαίτερες ανάγκες των συνεργατών 
της.

• SMA Service - Στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συµπεριλαµβάνονται 
γραµµή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (Service Line), κινητές µονάδες On-Site 
service, υπηρεσία αντικατάστασης µετατροπέων εντός 24 ωρών, συµβάσεις 
συντήρησης και επισκευής καθώς και προγράµµατα επέκτασης εγγύησης 
προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται η απόδοση του φωτοβολταϊκoύ σας 
   συστήµατος.

Τεχνολογική Υπεροχή
Sunny Tripower 15000TL/ 20000TL Economic Excellence
Κορυφαία απόδοση σε σηµαντικά µειωµένη ειδική τιµή ισχύος. Ο νέος
τριφασικός µετατροπέας φροντίζει για τη σηµαντική µείωση του κόστους
επένδυσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ασύγκριτα υψηλό βαθµό απόδοσης,
της τάξεως του 98,5%. Στο πλαίσιο αυτό, ο Sunny Tripower TL Economic
Excellence αποτελεί την ιδανική λύση µετατροπέα για φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις µεσαίας έως και µεγάλης κλίµακας.
Sunny Boy 3000TL/4000TL/5000TL-21
Η ιδανική λύση, ειδικά για απαιτητικές φωτοβολταϊκές γεννήτριες και
εγκαταστάσεις µερικής σκίασης: ως συσκευές πολλαπλών στοιχειοσειρών, οι
νέοι µετατροπείς Sunny Boy 3000TL, 4000TL και 5000TL χωρίς
µετασχηµατιστή προσφέρουν µέγιστη ευελιξία τόσο κατά το σχεδιασµό όσο
και κατά την υλοποίηση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Sunny View
Τα δεδοµένα της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης προβάλλονται τώρα
ζωντανά και έγχρωµα: η συσκευή Sunny View παρέχει περισσότερες
λειτουργίες πέρα από την αξιόπιστη µετάδοση της φωτοβολταϊκής απόδοσης.
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Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΑΣ 
άρθρο:
∆ρ. Πάνος Κοσµόπουλος, Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ.
∆ιευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού
Κτιρίων και Οικισµών, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ∆ΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ROOF GARDENS
άρθρο:
Γεωργιάδου Έλλη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πρόεδρος «ΑΝΕΛΙΞΗΣ»

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
άρθρο:
Μάντζιαρης Χρήστος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Μάντζιαρης Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΠΟ ΤΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
άρθρο:
Ψαρράς Νικόλαος 
Ευαγγέλου Μαρία
Μελετητές Γεωθερµικών συστηµάτων, Aid Engineering Ltd 

ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ
άρθρο:
Αλεξανδρός Γ. Μαββίδης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός (Πολυτεχνείου
Άαχεν Γερµανίας) και δίπλωµα διοίκησης επιχειρήσεων
∆ιευθύνων Σύµβουλος της µελετητικής εταιρίας Mavvidis + Partners

ΕΥΕΛΙΚΤΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
άρθρο:
Αχιλλέως Άντρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ∆ΠΘ, MSc ∆ΠΘ
Κοσµόπουλος Ιωάννης, Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ, MSc ∆ΠΘ, Υποψήφιος
∆ιδάκτωρ Μηχ.Μηχ. ΑΠΘ
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού   Κτιρίων και
Οικισµών, Πολυτεχνική Σχολή, ∆ΠΘ., Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος
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Κάθε φορά που οι Ουκρανοί διαπληκτίζονται µε τους
Ρώσους η Ευρώπη παγώνει κυριολεκτικά και
µεταφορικά. Αντίστοιχα οι τιµές του πετρελαίου ανεβο-
κατεβαίνουν σε βαθµό έκπληξης για όλους. Και σχετικά
πρόσφατα η Ισλανδία, η µοναδική χώρα που ξεχώριζε
για την ενεργειακή της αυτονοµία, στηριγµένη στο
υδρογόνο, χρεοκόπησε και παραιτήθηκε η κυβέρνησή
της. 
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άρθρο:

∆ρ. Πάνος Κοσµόπουλος

Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ.

∆ιευθυντής Εργαστηρίου

Περιβαλλοντικού και

Ενεργειακού Σχεδιασµού

Κτιρίων και Οικισµών
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Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΑΣ
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Τι να συµβαίνει τελικά; 
∆εν είµαι ούτε οικονοµολόγος ούτε πολιτικός. Και µεταξύ µας δεν θα ‘θελα να
είµαι, ώστε να βρίσκοµαι στην δύσκολη θέση  να προσπαθώ να παρουσιάζω
ωραιοποιηµένα στον κόσµο το απλό γεγονός της επιβολής ελέγχου στους
ενεργειακούς πόρους από κάποια συµφέροντα…

Και δεν είµαι επίσης κρεµασµένος από κάποια καµινάδα εργοστασίου για να
πείσω τους γύρω µου να σώσουν τον πλανήτη…

Η χώρα µας βρίσκεται στη µέση µιας οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής
κρίσης. Τα πρόσφατα γεγονότα, τα όσα έγιναν και γίνονται και σήµερα, και τα
όσα έπονται άµεσα, σφραγίζουν ανεξίτηλα την σύγχρονη Ελλάδα.
Σε ετούτη την συγκυρία µε τις αγωνίες της καθηµερινότητας και τις
αβεβαιότητες που δέρνουν τον νεοέλληνα, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε
το περιβάλλον και την ενεργειακή πολιτική έχουν µεταπέσει σε δεύτερη
µοίρα.

Κι όµως…  Το θέλουµε δεν το θέλουµε, τα θέµατα του περιβάλλοντος και της
ενέργειας σχετίζονται άµεσα µε τα οικονοµικά της χώρας και του καθενός από
‘µας και οι τωρινές µας τοποθετήσεις απέναντι σ’ αυτά, καθορίζουν το µέλλον
αυτού του τόπου.
Είναι φυσιολογικό όταν αγωνίζεσαι για την επιβίωση και τα χαράτσια, το
ενδιαφέρον σου π.χ. για Τα φωτοβολταϊκά να µηδενίζεται, και να νοιάζεσαι
ελάχιστα ως καθόλου για το ποιες εταιρίες θα εκµεταλλευτούν τον ήλιο και τα
κοιτάσµατα της χώρας µας, καθώς και το ποιοι θα βρίσκονται πίσω απ’ αυτές
τις εταιρίες.

Όµως… ίσως αυτά τα θέµατα να βρίσκονται πίσω από τα όσα περνά σήµερα η
χώρα. Ακόµα όµως κι αν τυχόν δεν είναι έτσι, οι αποφάσεις που παίρνονται
σήµερα, µ’ εµάς ν’ ασχολούµαστε µε τα άγχη της καθηµερινότητας,
καθορίζουν το αύριο όλων µας, και το µέλλον των παιδιών µας…

Εξακολουθώ να πιστεύω πως για να πετύχουµε κάτι, χρειάζεται Παιδεία
(ενηµέρωση, µόρφωση, καλλιέργεια) σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ηλικίες.
Η εξάρτηση της ανθρωπότητας από τους υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο,
φυσικό αέριο, λιγνίτης, άνθρακας κλπ) είναι ένα δεδοµένο γεγονός. Επί
τουλάχιστον δύο αιώνες η τεχνολογία µας προσαρµόστηκε στην χρήση αυτών
των καυσίµων (λέβητες, καυστήρες, δίκτυα µεταφοράς, βυτία, τάνκερ,
διυλιστήρια, δεξαµενές, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, πλοία κλπ) µε ένα τεράστιο,
παγκόσµιο δίκτυο.

Είναι γνωστό και δεδοµένο ότι οι πόλεις µας είναι και τα κτίρια µας είναι
εξαρτηµένα από τους υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και λόγω
ανάγκης, ξυλεία). Επίσης γνωστό και δεδοµένο είναι πως και οι πόλεις (µε
όλες τις λειτουργίες που περιλαµβάνουν) και τα σπίτια µας, είναι υπερβολικά
ενεργοβόρα.

Από την άλλη πλευρά, παρόλα όσα παρήγορα λέγονται και γράφονται από
όσους εθελοτυφλούν για την καταστροφή της βιοσφαιράς, το φυσικό
περιβάλλον γύρω µας αλλάζει. Κι είναι άσχηµο το να βιώνουµε µέσα σε λίγες
δεκαετίες τις αλλαγές αυτές, που κανείς δεν µπορεί να µας πει πως δεν θα
εξελιχθούν σε πολύ χειρότερα...

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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Παράλληλα, η παγκοσµιοποίηση και ο αγώνας για τον απόλυτο έλεγχο των
ενεργειακών πόρων, µας οδηγούν συνεχώς στο να παρακολουθούµε µε
αγωνία τις τιµές όχι µονάχα για πετρέλαιο, βενζίνη και φυσικό αέριο, αλλά και
τα είδη πρώτης ανάγκης, εφόσον η διάθεση τους στην κατανάλωση
συνδέθηκε άµεσα µε τις τιµές των καυσίµων…

Κατά συνέπεια, για δύο ταυτόχρονα λόγους µας καίει το θέµα: και για να
ελαττώσουµε την ζηµία στο περιβάλλον, και για να ελαττώσουµε την ζηµία
στην τσέπη µας.

Υπήρξαµε σπάταλοι σε ότι απλόχερα µας πρόσφερε ο πλανήτης µας.
Ταυτόχρονα υπήρξαµε και ασυλλόγιστοι. Όχι µοναχά καταξοδέψαµε -και
συνεχίζουµε να ξοδεύουµε- τις ενώσεις του άνθρακα σ ορυκτά καύσιµα και
δάση, αλλά εξακολουθούµε να ρυπαίνουµε την βιόσφαιρα σαν να µην
πρόκειται να ακολουθήσουν άλλες ανθρώπινες γενιές…

Το µεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων µας, κτίστηκαν σε εποχές που
αγνοούσαµε το ενεργειακό πρόβληµα και την ρύπανση του πλανήτη.
Όµως πρέπει να υπογραµµίσουµε το γεγονός ότι και ανάµεσα στα νεότερα
κτίρια -κι όχι µόνον στην χώρα µας- ελάχιστα είναι τα δείγµατα που
σεβάστηκαν το θέµα και της εξοικονόµησης ενέργειας, και της
ελαχιστοποίησης της ρύπανσης.

Ήδη η καµπάνα είχε χτυπήσει από το 1972, µε την έκδοση της µελέτης «Τα
όρια της Ανάπτυξης», που προέβλεπε δυσοίωνο µέλλον αν συνεχιστούν οι
ίδιοι ρυθµοί. Παρόλα αυτά, επιστήµονες µε περιβαλλοντική συνείδηση αλλά
και απλοί προβληµατισµένοι άνθρωποι, µε αφορµή την πρώτη πετρελαϊκή
κρίση (1972-3), στράφηκαν στην δηµιουργία κτισµάτων αλλά και οικισµών, που
θα µπορούσαν να ελαχιστοποιούν τόσο την απαιτούµενη ενέργεια, όσο και τις
απορρίψεις προς το περιβάλλον, µε την προσπάθεια χρήσης κι εκµετάλλευσης
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Ηλιακοί συλλέκτες για ζεστό νερό,
ανεµογενήτριες για παραγωγή ηλεκτρισµού και δειλά-δειλά κάποια
φωτοβολταϊκά που ως τότε υπήρχαν στα διαστηµόπλοια, έκανα την εµφάνιση
τους σε διάφορα µέρη του πλανήτη. Ακόµα, διαπιστώνοντας πως η κατασκευή
και χρήση πολλών υλικών είναι ενεργοβόρα και επιζήµια προς το περιβάλλον,
προέκυψε η αναζήτηση οικολογικών υλικών. Και βέβαια, πρέπει να
υπογραµµίσουµε το γεγονός πως από εκείνη την περίοδο, οι µεγάλες
εταιρείες που διαχειρίζονται το πετρέλαιο και τα προϊόντα του, άρχισαν να
επενδύουν τεράστια κεφάλαια στην έρευνα για τις Α.Π.Ε., έχουν εδώ και
δεκαετίες έτοιµη την γραµµή άµυνας (τα νέα προϊόντα Α.Π.Ε.), που προφανώς
όµως δεν θα βγουν στην αγορά, µέχρι που η εκµετάλλευση του πετρελαίου
και του φυσικού αερίου να γίνει ασύµφορη - γι’ αυτούς.

Τα γεγονότα αυτά αναφέρονται για να υπογραµµιστεί το ότι η τεχνολογία ήδη
υπάρχει, είναι γνωστή, και εφαρµόζεται ήδη σε σχετικά ευρεία κλίµακα, και
σε διεθνές επίπεδο.

Πρέπει επίσης να αναφέρουµε το ότι οφείλουµε πολλά στην έρευνα τόσο για
την κατάκτηση του διαστήµατος, όσο και στις στρατιωτικές ανάγκες πολλών
χωρών, εφόσον η παροχή ενέργειας σε διαστηµόπλοια, υποβρύχια,
αποµακρυσµένες στρατιωτικές µονάδες, έπρεπε να λυθεί -και λύθηκε- µε πιο
προηγµένες συσκευές και συστήµατα.
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Τα προηγούµενα αναφέρθηκαν, µε σκοπό να γίνει κατανοητό το ότι δεν
αποτελούν «θαύµα» εξ ουρανού τα παρακάτω παραδείγµατα:
Έξω από το Λονδίνο, υπάρχει ο οικισµός BED-ZED, ο οποίος λειτουργεί µε τον
µέγιστο δυνατό οικολογικό τρόπο. Παίρνει ενέργεια από τον ήλιο και τον
άνεµο, ελαχιστοποιεί και εκµεταλλεύεται τα απορρίµµατα του, αποτελείται
από κτίρια που χρησιµοποιούν οικολογικά υλικά, και εκµεταλλεύονται τον
προσανατολισµό τους. Το ίδιο µπορούµε να δούµε και στο Freibourg της
Γερµανίας. Πάλι ένας ολόκληρος οικισµός, µε εκµετάλλευση των Α.Π.Ε. και
ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών για παραγωγή ηλεκτρισµού, και
ελαχιστοποίηση των απορρίψεων στο περιβάλλον. Το αντίστοιχο έξω από το
Malmö στη Σουηδία, ο οικισµός Βο01 αποτελεί υπόδειγµα από την παραγωγή
ενέργειας από Α.Π.Ε., ως την ανακύκλωση και την επανάχρηση νερού. Στο
Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, χρησιµοποιείται συστηµατικά η γεωθερµία για την
παραγωγή υδρογόνου, και στην συνέχεια το υδρογόνο αποτελεί καύσιµο για
τη παραγωγή ενέργειας (θέρµανση και κίνηση), µε µηδενική ρύπανση του
περιβάλλοντος, εφόσον, το παραπροϊόν της καύσης είναι καθαρό νεράκι!

Κι αναφέρθηκα µόνο σε οικισµούς. Ο κόσµος έχει πολλά παραδείγµατα σε
ενεργειακά αυτόνοµα κτίρια µε µηδενικές εκποµπές ρύπων στο περιβάλλον.
Σίγουρα τα πιο πολλά από αυτά, αποτελούν έκφραση προσωπικών
προβληµατισµών του κατασκευαστή τους, µας αποδεικνύουν όµως περίτρανα
πως «αυτό» το όνειρο τουλάχιστον, είναι εφικτό…

ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΑΣ
Ας έρθουµε τώρα στον Ελληνικό χώρο, και στα δικά µας προβλήµατα. Ακούµε
και διαβάζουµε ότι τα κτίρια µας είναι ενεργοβόρα και υπερκαταναλώνουν
ενέργεια, και ρυπαίνουν έντονα το περιβάλλον. Τι σηµαίνει αυτό;

Σε µια γενική προσέγγιση, µπορούµε να δεχτούµε πως τα κτίρια µας έχουν έξι
επιφάνειες οι οποίες αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον: τους τέσσερις
πλευρικούς τοίχους, την ταράτσα ή στέγη, και το πάτωµα του υπογείου ή το
ταβάνι της πυλωτής. Οι έξι αυτές επιφάνειες (που κατά περίπτωση είναι
περισσότερες ή λιγότερες) αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον του κτιρίου
µεταφέροντας ζέστη ή κρύο  προς τον εσωτερικό του κτιρίου, και
εκπέµποντας προς τα έξω -συνήθως- θερµότητα. Αυτά λέγονται θερµικές
απώλειες, και µεταφράζονται σε άσκοπη ενεργειακή κατανάλωση που
βαρύνει και το περιβάλλον και την τσέπη µας. Κατά συνέπεια, όσο καλύτερη
είναι η µόνωση του κτιρίου, τόσο µικρότερες οι αλληλεπιδράσεις και τόσο
µικρότερες οι απώλειες σε θερµότητα, ενέργεια, ρύπανση και χρήµα. ∆εν
είναι της στιγµής να σχολιάσουµε το πώς κτίστηκαν -και πως κτίζονται- τα
κτίρια στην χώρα µας. Ο στόχος του υπερβολικού κέρδους οδηγεί σε
προχειρότητες, και κακές κατασκευές. Και πάλι κατά συνέπεια, έχουµε να
αντιµετωπίσουµε δύο περιπτώσεις: κτίρια παλιά, χωρίς µόνωση και διπλά
κουφώµατα και κτίρια νεότερα µε ελλιπή µόνωση και ελαττωµατικά
κουφώµατα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις έχουµε την δυνατότητα επέµβασης
κυρίως πρόσθετη µόνωση και αλλαγή των κουφωµάτων, αλλά και παραπέρα
επεµβάσεις για σκιασµό ή ηλιασµό, για προσθήκη διατάξεων και συστηµάτων
εξοικονόµησης ενέργειας έως και εφαρµογές διατάξεων Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας. Για παράδειγµα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε λάµπες µικρής
κατανάλωσης, συσκευές ηλεκτρικές υψηλής ενεργειακής κατηγορίας, λογική
χρήση όλων των συσκευών, και θέρµανση/δροσισµό µετά από προβληµατισµό
για τα συστήµατα. 
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Ας µην ξεχνάµε πως οι λεβητοκαυστήρες καταναλώνουν υδρογονάνθρακες
(είτε πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο), κι ότι και τα δύο καύσιµα ρυπαίνουν κι
έχουν και ηµεροµηνία λήξης. Μπορούµε ακόµη να προσθέσουµε, ανάλογα µε
την περίπτωση, ηλιακούς θερµοσίφωνες (οι οποίοι  προσφέρουν ζεστό νερό
όχι µόνο για οικιακή χρήση, αλλά και για παροχή στον λέβητα της θέρµανσης
ώστε να εξοικονοµούµε ενέργεια) καθώς και φωτοβολταϊκά πλαίσια και
ανεµογενήτριες για την παραγωγή ηλεκτρισµού για το κτίριο.

Με τα ίδια κριτήρια, µπορούµε σαφώς να πετύχουµε Ενεργειακή Αναβάθµιση
σε µια ήδη υπάρχουσα Μελέτη οποιουδήποτε κτιρίου, πριν προχωρήσουµε
στην κατασκευή του, µε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα, εφόσον µε µικρές
αλλαγές, µειώνουµε τις ενεργειακές ανάγκες.
Τέλος, όπως είναι φυσικό, κατά µείζονα λόγο µπορούµε να επιτύχουµε
εντυπωσιακά αποτελέσµατα όταν σχεδιάζουµε ένα κτίριο -ή οµάδες κτιρίων-
εξ’ αρχής. Μπορούν να ληφθούν υπόψη όλα τα αναγκαία στοιχεία: ο
προσανατολισµός, το έδαφος και η κλίση του, το µικροκλίµα της περιοχής, ο
ηλιασµός και ο σκιασµός, η βλάστηση, η χρήση του κτιρίου κ.α., και
αντίστοιχα θα προταθούν: η µορφή του όγκου του κτιρίου, η θέση και η
διαστασιολόγηση των ανοιγµάτων, η επιλογή των υλικών µόνωσης και
κατασκευής, η διάταξη των χώρων, η προστασία από ήλιο και άνεµο, κλπ.
Όπως έχει καταδειχτεί, ήδη µε τα παραπάνω, αν µελετηθούν σωστά εξαρχής,
µπορούµε να πετύχουµε εξοικονόµηση ενέργειας ως και 60% (Κοσµόπουλος,
2006). Ακόµη, έχουµε την δυνατότητα να προτείνουµε εξ’ αρχής συστήµατα
και διατάξεις για θέρµανση, δροσισµό, φωτισµό καθώς και συσκευές που όλα
να καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια και να ρυπαίνουν λιγότερο το
περιβάλλον. Επιπλέον, έχουµε την δυνατότητα να ενσωµατώσουµε στο κτίριο
συστήµατα εκµετάλλευσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας: Ηλιακούς
θερµοσίφωνες,  Φωτοβολταϊκά και Ανεµογεννήτριες για παραγωγή
ηλεκτρισµού, εκµετάλλευση γεωθερµίας για θέρµανση/δροσισµό, καθώς και
συνδυασµούς τους.
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Σαν αποτέλεσµα όλων των παραπάνω, στα τελευταία χρόνια, έχουµε µια
συνεχή εξέλιξη και βελτίωση τόσο των διατάξεων εκµετάλλευσης Α.Π.Ε., όσο
και στα υλικά κατασκευής και µόνωσης.

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκαν επιτέλους και στην χώρα µας τόσο τα
οικονοµικά προγράµµατα «Εξοικονοµώ», όσο και η υποχρεωτική εφαρµογή
του Κανονισµού ΚΕΝΑΚ και η χρήση σχετικών λογισµικών κατά τα δύο
τελευταία χρόνια. Το αποτελέσµατα, µένει να τα δούµε.
Πάντως έχει ήδη αποδειχτεί ότι ένα κτίριο σχεδιασµένο µε βάση τις αρχές του
Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού που προαναφέραµε, πετυχαίνει άριστη
κατηγορία στα σχετικά λογισµικά  µοντέλα όπως π.χ. στο Κ-Eco (Κοσµόπουλος
2011,12).

Επειδή πάντοτε έρχεται το ερώτηµα, «καλά όλα σωστά, αλλά πόσο
κοστίζουν;» λέω για παράδειγµα πως όταν δίδασκα φωτοβολταϊκά πριν 8
χρόνια, για µια µέση κατοικία η απόσβεση γινόταν σε 25 έτη. Φέτος, µε τις
τρέχουσες τιµές, η απόσβεση προβλέπεται σε 6,5 έτη. Κατά µείζονα λόγο θα
συµφέρει η στροφή  στις Α.Π.Ε., όταν η χώρα µας αποφασίσει να ενισχύσει την
χρήση τους µε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές, όπως γίνεται στην υπόλοιπη
Ευρωπαϊκή Ένωση…

Ήδη µε τον αυτόνοµο πιλοτικό οικίσκο ZED-KIM στην Ξάνθη, αποδείξαµε πως
µια µέση κατοικία µπορεί να καλύψει το 70% των αναγκών της  από Α.Π.Ε.,
ακόµα και στο κλίµα της Βόρειας Ελλάδας. Και νοµίζω πως είναι ντροπή µας να
µην προχωράµε σ' αυτήν κατεύθυνση, όταν χώρες µε λιγότερη ηλιοφάνεια και
ανέµους, στήνουν όχι µόνον κτίρια, αλλά οικισµούς ολόκληρους µε απόλυτη
εκµετάλλευση των Α.Π.Ε. και σεβασµό του περιβάλλοντος µε ανακύκλωση και
εκµετάλλευση αποβλήτων και απορριµµάτων. Για παράδειγµα, το νησί Samso
στην Σκανδιναβία, πρέπει έστω και αργά, να βρει µιµητές στη Μεσόγειο και
στην χώρα µας…

Ποτέ δεν είναι αργά. Ας µην αναρωτιόµαστε πια πότε θα έχουν κέφια οι ξένοι
ώστε να έχουµε ενέργεια, κι ας στραφούµε σε ότι απλόχερα µας προσφέρει ο
τόπος µας.

[ Χρησιµοποιηθήκαν στοιχεία από τα:
Κοσµόπουλος, Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός, U.S.P. 2007 

Κοσµόπουλος (Επιµ), Κτίρια, Ενέργεια και Περιβάλλον, U.S.P. 2008

ZED-KIM, K-Eco, 2012 ]
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Οι κήποι στα δώµατα των κτιρίων αποτελούν
µια σύγχρονη, εξειδικευµένη και
ολοκληρωµένη τεχνική που δηµιουργεί νέα
δεδοµένα για τα κτίρια, βελτιώνοντας τις
ενεργειακές και περιβαλλοντικές συνθήκες
καθώς και την ποιότητα διαβίωσης των
κατοίκων.

άρθρο:

Γεωργιάδου Έλλη

Αρχιτέκτων Μηχανικός,

Πρόεδρος «ΑΝΕΛΙΞΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΑΣΙΝΑ
∆ΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ROOF GARDENS

Η φύτευση του λόφου στου Φιλοπάππου συνεχίζεται στην οροφή ιδιωτικής κατοικίας

Φωτογραφία ©: egreen
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Ολοκληρωµένη τεχνολογία πράσινων δωµάτων
Η συνδυαστική χρήση του δώµατος για την ανάπτυξης χλωρίδας και την
δηµιουργία χώρων αναψυχής ή την εγκατάσταση φωτοβολταικών συστηµάτων
είναι δυνατή µέσω της εφαρµογής ολοκληρωµένων συστηµάτων πράσινων
δωµάτων. Η τεχνολογία προέρχεται από την Βόρεια Ευρώπη, όπου στα τέλη
της δεκαετίας του 70’, η ZinCo εφευρίσκει, εφαρµόζει και εξελίσσει
αποστραγγιστικά συστήµατα από ανακυκλωµένα πολυµερή υλικά και
εξειδικευµένα υποστρώµατα ανάπτυξης φυτών. Η διαρκής έρευνα και
ανάπτυξη των συστηµάτων υποδοµής φυτεµένων δωµάτων οδηγεί σε
σύγχρονες τεχνολογικές µεθόδους που δηµιουργούν νέα ενεργειακά και
περιβαλλοντικά δεδοµένα. Τα πολυλειτουργικά συστήµατα πράσινων
δωµάτων προσαρµόζονται στα κτίρια ανάλογα µε τις ιδιαίτερες
κατασκευαστικές απαιτήσεις και δηµιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες
προστασίας και αποστράγγισης για την ανάπτυξη κήπων.

Υποδοµή Πράσινων ∆ωµάτων: Προσοµοίωση του εδαφικού περιβάλλοντος
Γιατί δεν εφαρµόζεται χώµα απ’ ευθείας στην επιφάνεια της οροφής;  
Στο φυσικό εδαφικό περιβάλλον µπορούµε να διακρίνουµε το ανώτερο
εδαφικό στρώµα το οποίο εµπεριέχει οργανική ουσία για την ανάπτυξη των
φυτών, και το υπέδαφος -πάνω από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα-, το
οποίο αποτελείται κυρίως από πετρώµατα και συσσωµατώµατα, και το οποίο
λειτουργεί κυρίως ως αποστραγγιστική ζώνη. 

Η τεχνολογία πράσινων δωµάτων προσοµοιάζει τις συνθήκες του εδαφικού
περιβάλλοντος και επιτρέπει την ανάπτυξη θάµνων και σε ελεγχόµενες
συνθήκες και σε συνολικό βάθος που δεν ξεπερνά τα 60 µε 70 εκ. 
Οι προστατευτικές στρώσεις αποθήκευσης νερού προσοµοιάζουν τον υπόγειο
υδροφόρο ορίζοντα και λειτουργούν ως αποταµιευτική δεξαµενή (ZinCo
TSM32_WSM150 αποθήκευση νερού: 3 έως 12l/τµ) για την ανάπτυξη του
ριζικού συστήµατος των φυτών. Πρόκειται για υποστρώµατα από
πολυεστερικές ίνες που παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στην έκθεσή
τους σε οξέα, αλκάλια και τα οποία προστατεύουν τις υποκείµενες
στεγανωτικές στρώσεις.   

Τα αποστραγγιστικά συστήµατα, όπως για παράδειγµα τα ZinCo Floradrain,
Floratherm, Protectodrain, Stabilodrain, τοποθετούνται πάνω από την στρώση
προστασίας, και επιτρέπουν την φυσική διήθηση του νερού προς το
υποκείµενο στρώµα προστασίας ενώ ταυτόχρονα αποθηκεύουν νερό
επιτρέποντας την σταδιακή απορρόφησή του για την ανάπτυξη των φυτών.  
Τέλος, τα εξειδικευµένα ελαφριά υποστρώµατα ανάπτυξης των φυτών που
αποτελούνται από αδρανή υλικά µε διαβαθµισµένη κοκκοµετρία και
οργανοχουµικά, δηµιουργούν µια σταθερή υποδοµή για την στήριξη των
φυτών και επιτρέπουν την απορρόφηση θρεπτικών ουσιών όπως ακριβώς
συµβαίνει και στην ανώτερη εδαφική στρώση.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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« Σύγχρονα λειτουργικά πράσινα
δώµατα και roof gardens »

Ο κατάλληλος συνδυασµός υλικών υποδοµής και υποστρωµάτων ανάπτυξης
που προσαρµόζεται στα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του κτιρίου,
επιτρέπει την ανάπτυξης φυτών εδαφοκάλυψης έως και µεγάλων δένδρων.

Κατάλληλα είδη δένδρων και θάµνων – ∆ιεργασίες συντήρησης και ανάπτυξης
των φυτών
Ποια είναι τα είδη δένδρων και θάµνων που θα µπορούσαν να αναπτυχθούν µε
επιτυχία στα συστήµατα πράσινων δωµάτων και κάτω από δυσµενείς συνθήκες,
όπως η διαρκής έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, αυξηµένη ένταση ανέµων,
αυξηµένα ποσοστά εξατµισοδιαπνοής κλπ.

Προτιµώνται είδη φυτών που διαθέτουν µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα στις
µεσογειακές κλιµατικές συνθήκες. Η ελιά, η ροδιά τα εσπεριδοειδή και
καρποφόρα δένδρα όπως η αµυγδαλιά, η µηλιά αναπτύσσουν µηχανισµούς
προσαρµογής και ανάπτυξης σε συνολικό βάθος συστήµατος υποδοµής που
δεν ξεπερνά τa 70-80εκ. Επιλέγονται είδη θάµνων και δένδρων που δεν
αναπτύσσουν επεκτατικό ριζικό σύστηµα που θα µπορούσε να λειτουργήσει
ανταγωνιστικά για αλλά είδη που συµβιώνουν στην υποδοµή του οροφόκηπου.
Αποφεύγεται η επιλογή τροπικών φυτικών ειδών που είναι υδροχαρή, έχουν
µεγάλο τελικό µέγεθος ανάπτυξης και ισχυρό ριζικό σύστηµα όπως είναι ο
φοίνικας ή τα µπαµπού. 

Η επιλογή του κατάλληλου συστήµατος υποδοµής και των υποστρωµάτων
ανάπτυξης των φυτών δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την στήριξη, και την
θρέψη των δένδρων και των θάµνων στις οροφές των κτιρίων, ώστε η υπόγεια
ανάπτυξη των ριζών είναι αντίστοιχη µε την υπέργεια ανάπτυξη. 

Φυτεµένο ∆ώµα Εντατικού τύπου Κτιρίου Γραφείων

Φωτογραφίες ©: egreen
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Σύστηµα φυτεµένου δώµατος ZinCo

σε ιδιωτική κατοικία

Φωτογραφία ©: egreen

Τα εξειδικευµένα υποστρώµατα ανάπτυξης ZinCo αποτελούνται από αδρανή
υλικά µε διαβαθµισµένη κοκκοµετρία που δηµιουργούν το κατάλληλο πορώδες
για την ανάπτυξη των ριζών και τον σωστό αερισµό τους ακόµα και σε συνθήκες
πλήρους κορεσµού. Η κατάλληλη αναλογία νερού και αέρα επιτρέπει την
απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών και την οριζόντια ανάπτυξη τους. 

Η διατήρηση της κόµης των δένδρων των πράσινων δωµάτων σε συγκεκριµένο
µέγεθος, βελτιώνει την ποιότητα του δένδρου και µειώνει την ανταγωνιστική
δράση µεταξύ των φυτών που αναπτύσσονται στον κήπο της οροφής του κτιρίου.
Η εγκατάσταση της πολυεπίπεδης δοµής του πράσινου δώµατος καθώς και η
εγκατάστασης και συντήρηση των φυτών και του συστήµατος υποδοµής θα
πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις διεθνώς αναγνωρισµένες «Οδηγίες κατασκευής
και συντήρησης των πράσινων δωµάτων FLL Guidelines 2002» και τους ισχύοντες
οικοδοµικούς κανονισµούς. Η τήρηση των συγκεκριµένων οδηγιών διαασφαλίζει
την ποιοτική κατασκευή και µειώνει  τις πιθανότητες αστοχιών.

« Σύγχρονα λειτουργικά πράσινα
δώµατα και roof gardens »
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« Σύγχρονα λειτουργικά πράσινα
δώµατα και roof gardens »

Roof Garden στην Αθήνα

Φωτογραφία ©: egreen

Προϋποθέσεις για την κατασκευή πράσινου δώµατος
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή ενός «κήπου» στο δώµα είναι η
στατική επάρκεια. Το κορεσµένο φορτίο της πολυεπίπεδης διαστρωµάτωσης
µε τα φυτά δεν θα πρέπει να ξεπερνά το υπολογιζόµενο φορτίο επικάλυψης
του ορόφου. Η χρήση αποστραγγιστικών στοιχείων από πολυαιθυλένιο HDPE
όπως το ZinCo Floradrain, και υποστρωµάτων ανάπτυξης µε ειδικό βάρος στον
κορεσµένο έως γ=1,2 επιτρέπει την εφαρµογή µε φορτία από 100kg/τµ. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί την επιλογή υλικών στεγανοποίησης
που παρέχουν αντιρριζική προστασία και πληρούν το πρότυπο «FLL Root Proof
Test».  Οι συνθετικές πολυµερείς µεµβράνες από εύκαµπτη πολυολεφίνη FPO,
πολυβινυλοχλωρίδιο PVC ή ελαστοµερές καουσούκ EPDM είναι ανθεκτικές
στην έκθεση σε οξέα και αλκάλια που εκκρίνουν οι ρίζες των φυτών.     
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Ένας κήπος ψηλά

Φωτογραφία ©: egreen

Υλοποιηµένα Έργα στην Ελλάδα – Τεχνολογικές Εξελίξεις
Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά υλοποιηµένα έργα φυτεµένων δωµάτων σε
δηµόσια κτίρια, σε σχολεία, σε κτίρια γραφείων και σε ιδιωτικές κατοικίες.
Αξιόλογα παραδείγµατα τόσο για το σχεδιασµό τους όσο και γι ατην αρτιότητα
της κατασκευής σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές είναι το Κτίριο
Γραφείων Shop & Trade στην Αθήνα, το Νέο Κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος
στην Θεσσαλονίκη, το ξενοδοχείο Domotel Xenia στο Βόλο, τα σχολεία στη
Νέα Σµύρνη και στον Πειραιά και πολλά άλλα. Η φύτευση των στεγών και των
δωµάτων, ως µέσο ενεργειακής και περιβαλλοντικής αναβάθµισης των
κτιρίων, δηµιούργησε νέα δεδοµένα καθώς και την ανάγκη ένταξης των
πράσινων δωµάτων σε ένα θεσµικό πλαίσιο µε ολοκληρωµένες
προδιαγραφές. 

Η Υπουργική Απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις κατασκευής φυτεµένων
επιφανειών σε δώµατα, στέγες και υπαίθριους χώρους δηµοσίων ή ιδιωτικών
κτιρίων»/ΦΕΚ 14/11.01.2012, καθώς και η σύνταξη των Κατευθυντήριων
Οδηγιών Φυτοτεχνικής Μελέτης, Κατασκευής και Συντήρησης Φυτεµένων
∆ωµάτων από την Ειδική Επιτροπή του ΓΕΩΤΕΕ συµβάλλουν σηµαντικά στην
ανάπτυξη των πράσινων δωµάτων για την ενεργειακή και περιβαλλοντική
αναβάθµιση των ελληνικών αστικών κέντρων.

« Σύγχρονα λειτουργικά πράσινα
δώµατα και roof gardens »
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Η εκτός σχεδίου µονοκατοικία βρίσκεται ανάµεσα στα Λουτρά Θέρµης και τη
Σουρωτή και είναι µια κατασκευή µε επιπρόσθετα στοιχεία στη σύνθεσή της,
λαµβάνοντας υπόψη τόσο την ενεργειακή όσο και τη λειτουργική της
απόδοσή.

Το υψηλής αισθητικής κτίριο έχει ένα λιτό και αρµονικό design. Η απλότητα
και η ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του προέρχεται από τις ορθογώνιες
γραµµές του όγκου του και κυρίως από τα πλαίσια σε σχήµα Γ που
πλαισιώνουν το κτίριο σε επιλεγµένα σηµεία, πίσω από τα οποία
περικλείονται οι δίρριχτες στέγες του. Την αρµονία των όψεων συµπληρώνουν
λωρίδες επένδυσης µε πέτρα που αγκαλιάζουν περιµετρικά το κτίριο, οι
οποίες διακόπτονται µόνο από τα ανοίγµατα της κατοικίας και σε σηµεία
κλείνουν κατακόρυφα σε σχήµα Γ, µε την ίδια µορφολογία που ακολουθείτε
και σε αυτή των  πλαισίων. Ο χρωµατισµός του κτιρίου σε λαδί απόχρωση και
η χρήση του γρανίτη σε πράσινο τόνο ως επένδυση στις λωρίδες συµβάλουν
στην ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του.

άρθρο:

Μάντζιαρης Χρήστος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μάντζιαρης Γεώργιος

Τοπογράφος Μηχανικός

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΛΙΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
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Μορφολογικά η κατοικία αποτελείται από δύο ορθογώνιους όγκους
διαφορετικού ύψους που συνδέονται µεταξύ τους µε έναν µικρότερο
ορθογώνιο όγκο. Ο σχεδόν τετράγωνος όγκος στα δεξιά της εισόδου στεγάζει
το σαλόνι σε διπλό ύψος, την τραπεζαρία και την κουζίνα, όπου ακριβώς από
πάνω βρίσκεται ο χώρος του γραφείου. Ο δεύτερος µακρόστενος όγκος
στεγάζει τα τέσσερα υπνοδωµάτια µε δικό τους wc και dressing room το κάθε
ένα και χώρο παταριού που δηµιουργείται πάνω από τους βοηθητικούς αυτούς
χώρους. Ο χώρος του υπογείου στεγάζει έναν άνετο χώρο στάθµευσης από
την πλευρά των υπνοδωµατίων και έναν ενιαίο χώρο σαλοκουζίνας, ένα
δωµάτιο, ένα wc και το λεβητοστάσιο κάτω από το χώρο του σαλονιού.
Ακριβώς κάτω από το εξωτερικό πλάτωµα της εισόδου βρίσκεται το
γυµναστήριο µε επαρκή φωτισµό που προέρχεται από τα ανοίγµατα της
οροφής του και που εξωτερικά πλαισιώνουν τη σκάλα και το διάδροµο
εξωτερικά της εισόδου.  

Η οικολογική και βιοκλιµατική προσέγγιση του κτιρίου είναι βασική συνιστώσα
του σχεδιασµού η οποία γίνεται πρωταρχικά µε τον τρόπο κατασκευής του
κελύφους, τη χρήση ενεργειακού τζακιού, και µε το σύστηµα διαχείρισης του
βρόχινου νερού.
Το κέλυφος της κατοικίας που αποτελείται από µια πληθώρα συστηµάτων
µόνωσης αντιµετωπίζεται σαν ένα δυναµικό φίλτρο που µετατρέπει  τις
εξωτερικές κλιµατικές συνθήκες στις ζητούµενες για κάθε εποχή εσωτερικές
συνθήκες, µε στόχο την εξοικονόµηση της ενέργειας και την εξασφάλιση της
θερµικής άνεσης. 
Η κατασκευή των εξωτερικών τοίχων είναι επιπλέον ενισχυµένη από το
σύνηθες. Εξωτερικά του φέροντα οργανισµού υπάρχει γλώσσα τούβλο 10εκ.
ως ενίσχυση της µόνωσης πέρα από τη µόνωση του φέροντα οργανισµού. 
Η τοιχοποιία της κατοικίας έχει πάχος 50 εκ. και αποτελείται από τις εξής
στρώσεις: 2 εκ. σοβά, 10 εκ. γλώσσα, που λειτουργεί ως συλλέκτης
θερµότητας, 5εκ. κενό, 30 εκ. ορθοµπλόκ και 3εκ. πέτρα εξωτερικά.    
Τα κουφώµατα της κατοικίας είναι γκρι σκούρο µε προφίλ 9,5εκ., συνθετικά,
µε τον υψηλότερο δείκτη θερµοµόνωσης, µε ενεργειακά τριπλά κρύσταλλα µε
αέριο των οποίων χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν επιτρέπουν την αύξηση
θερµοκρασίας από τον ήλιο τους θερινούς µήνες. 
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« Οικολογία λιτής και αρµονικής
αισθητικής »

Τέλος η στέγη εµφανίζει διπλή ενεργειακή απόδοση µέσω της διπλής
κατασκευής της. 

Ο χώρος του σαλονιού της κατοικίας θερµαίνεται επιπλέον µε ένα ενεργειακό
τζάκι, το οποίο λειτουργεί µε αθόρυβο µοτέρ διοχετεύοντας τον ζεστό αέρα
από το περιµετρικό τµήµα του καµινιού στον χώρο.
Ο φωτισµός των χώρων εσωτερικά και εξωτερικά γίνεται µε τη χρήση
λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας.
Στις στέγες συλλέγεται το βρόχινο νερό για την άρδευση του διαµορφωµένου
εξωτερικού χώρου και η διαχείρισή του  γίνεται µέσω του συστήµατος
συγκέντρωσης όµβριων υδάτων σε υπόγεια δεξαµενή, χωρητικότητας 30 κ.µ.
όπου και γίνεται η επεξεργασία του και τροφοδοτείται το σύστηµα
ποτίσµατος του γκαζόν, της εγγενούς βλάστησης και της δεντροφύτευσης. 
Ο περιβάλλων χώρος έκτασης 4µιση στρεµµάτων έχει διαµορφωθεί µε
οικολογική συνείδηση και ευαισθησία εντάσσοντας τη φύση στο σχεδιασµό
και δηµιουργώντας ένα ιδανικό µικροκλίµα για την κατοικία. Ελαιόδεντρα
έχουν φυτευτεί σε τµήµα του αύλιου χώρου ενώ στην υπόλοιπη έκταση έχει
φυτευτεί γκαζόν και περιµετρικά του οικοπέδου λέιλαντ.

Ιδιαίτερη φροντίδα έχει δοθεί στην ευχρηστία, τη λειτουργικότητα, την
αισθητική του χώρου όπως επίσης και στην 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.

Οι λιτές γραµµές της κατοικίας, η τεχνολογία και οι σύγχρονες µέθοδοι
εξοικονόµησης ενέργειας και οικολογίας συνυπάρχουν σε έναν αρµονικό
συνδυασµό προσδίδοντας ένα αποτέλεσµα υψηλής αισθητικής.
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ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
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Η αναζήτηση οικονοµικότερων αλλά
και φιλικότερων προς το περιβάλλον
λύσεων για τον κλιµατισµό των
κτιριακών εγκαταστάσεων
αποτελούσε και αποτελεί µια
πραγµατικότητα. Σήµερα που η τιµή
των συµβατικών καυσίµων και ιδίως
του πετρελαίου ανεβαίνει ραγδαία, η
στροφή σε άλλες µορφές ενέργειας
κρίνεται πλέον επιτακτική ανάγκη.
Μια µορφή ενέργειας η οποία
ανταποκρίνεται πλήρως στις
απαιτήσεις αυτές είναι
αναµφισβήτητα η γεωθερµία.

Ο όρος «γεωθερµική ενέργεια»
αναφέρεται στην εκµετάλλευση της
ενέργειας των επιφανειακών ή
βαθύτερων στρωµάτων των
γεωλογικών σχηµατισµών και
πετρωµάτων καθώς και του υπογείου
ή και επιφανειακού υδροφόρου
ορίζοντα της γης. Ο βασικός
διαχωρισµός της γεωθερµίας
έγκειται στη θερµοκρασία που διέπει
το έδαφος ή τον υδροφόρο ορίζοντα.  

άρθρο:

Ψαρράς Νικόλαος 

Ευαγγέλου Μαρία

Μελετητές Γεωθερµικών

συστηµάτων

Aid Engineering Ltd 

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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« Γεωθερµία και κλιµατισµός,
από την θεωρία στην πράξη »

Για θερµοκρασίες πετρωµάτων ή ρευστών χαµηλότερες των 25 oC,
αναφερόµαστε στην αβαθή ή επιφανειακή γεωθερµία, χρησιµοποιείται για
θέρµανση και ψύξη κτηρίων κι απαγορεύεται η µεταπώληση σε τρίτους του
παραγόµενου θερµικού – ψυκτικού φορτίου.  Εποµένως, αναφέρεται για ιδία
ενεργειακή χρήση. Σε αντίθεση µε την περίπτωση όπου η θερµοκρασία των
πετρωµάτων βρίσκεται σε υψηλότερη θερµοκρασία από τους 25 oC, που η
γεωθερµία χαρακτηρίζεται ως γεωθερµικό δυναµικό και χρονοµισθώνεται
από το Ελληνικό δηµόσιο. Η δε εκµετάλλευση της γεωθερµικής ενέργειας
έγκειται στην θέρµανση κτιρίων ή παραγωγικών διεργασιών [όπως ξήρανση
τοµάτας ή µανιταριών], παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ιαµατικό –
ιατρικό τουρισµό.  Σαφέστατα λοιπόν, η αβαθής γεωθερµία ενδιαφέρει άµεσα
τον πολίτη ενώ το γεωθερµικό δυναµικό επενδυτές του ενεργειακού κλάδου.    

Η αβαθής γεωθερµία έχει ποικίλες εφαρµογές οι οποίες µπορούν να
καλύψουν τις ενεργειακές απαιτήσεις για θέρµανση, ψύξη, ζεστό νερό
χρήσης, θέρµανση πισίνας για κάθε είδους κτίριο και χρήση αυτού.

Όσο παράδοξο και αν φαίνεται, η αβαθής γεωθερµία και κατά συνέπεια τα
γεωθερµικά συστήµατα κλιµατισµού είναι βασισµένα στην ηλιακή ενέργεια.
Ένα ποσοστό που αγγίζει περίπου το 50% από την ηλιακή ενέργεια φτάνει στο
έδαφος και αποθηκεύεται στα επιφανειακά στρώµατα της γης. 
Το υπέδαφος παρουσιάζει τη δυνατότητα της αποθήκευσης µεγάλων ποσών
ενέργειας µε αποτέλεσµα να διατηρεί τη θερµοκρασία του αµετάβλητη κατά
τη διάρκεια του έτος ακόµα και επί σειρά ετών. Η ιδιότητα αυτή του εδάφους
ωθεί σε υψηλές θερµοκρασίες ακόµα και τους χειµερινούς µήνες ή ακόµα και
σε αρκετά χαµηλότερες θερµοκρασίες από αυτές που επικρατούν στο
περιβάλλον κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Όπως γίνεται λοιπόν εύκολα
κατανοητό, η θερµοκρασία του εδάφους ακολουθεί τη θερµοκρασία του
περιβάλλοντος αλλά µε «θερµοκρασιακή χρονό-καθυστέρηση» την οποία
µπορούµε να εκµεταλλευτούµε για τον κλιµατισµό οποιασδήποτε κτιριακής
εγκατάστασης. Αυτό βέβαια συµβαίνει µονάχα στα επιφανειακά στρώµατα
του εδάφους διότι στα βαθύτερα στρώµατα αυτού τείνει να επικρατεί µια
σταθερή θερµοκρασία η οποία είναι υψηλότερη από τη θερµοκρασία του
περιβάλλοντος κατά τη χειµερινή περίοδο ενώ το αντίθετο συµβαίνει κατά τη
διάρκεια του θέρους.  Με την αύξηση του βάθους η θερµοκρασία των
πετρωµάτων παρουσιάζει ολοένα και µικρότερη έως και σχεδόν ανύπαρκτη
διακύµανση. {Εικόνες 1,2,3}   
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Η αρχή λειτουργίας των γεωθερµικών συστηµάτων στηρίζεται στην ανταλλαγή
θερµικών και ψυκτικών φορτίων µεταξύ του εδάφους και του κλιµατιζόµενου
χώρου. Η θέρµανση του εκάστοτε χώρου επιτυγχάνεται µέσω της
απορρόφησης της θερµότητας του υπεδάφους ή του υπόγειου υδροφόρου
ορίζοντα και της πρόσδοσης της ενέργειας αυτής στο εσωτερικό του κτιρίου
για τη θέρµανση του, ενώ η ψύξη του κτιρίου επιτυγχάνεται µέσω της
απόρριψης της θερµότητας από τον εσωτερικό χώρο του κτιρίου προς το
υπέδαφος ή τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. 

« Γεωθερµία και κλιµατισµός,
από την θεωρία στην πράξη »

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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Τα γεωθερµικά συστήµατα κλιµατισµού απαντώνται στα ανοιχτά και τα
κλειστά γεωθερµικά συστήµατα κλιµατισµού. Η επιλογή του εκάστοτε
συστήµατος εξαρτάται καταρχάς από την ύπαρξη ή όχι υπόγειου υδροφόρου
ορίζοντα στην περιοχή που πρόκειται να εγκατασταθεί το γεωθερµικό
σύστηµα κλιµατισµού. {Εικόνες 4,5,5α,6,7}   

Ένα ανοικτό γεωθερµικό σύστηµα εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει
πλούσια αλλά και συνεχής υδροφορία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Συνήθως το σύστηµα αυτό απαιτεί δύο υδρογεωτρήσεις για τη λειτουργία του.
Από τη µια υδρογεώτρηση αντλείται το νερό από το οποίο θα προσφερθεί η
ενέργεια στο σύστηµα και θα επιστρέψει στη συνέχεια στη δεύτερη
υδρογεώτρηση η οποία ονοµάζεται υδρογεώτρηση εµπλουτισµού. 

« Γεωθερµία και κλιµατισµός,
από την θεωρία στην πράξη »

Εικ. 4

Εικ. 5

Εικ. 5α
Εικ. 6

Εικ. 7
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Σε περιπτώσεις µεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων ή µικρών δυνατοτήτων
άντλησης του νερού από την υπόγεια υδροφορία, υπάρχει η πιθανότητα να
χρειασθούν περισσότερες από δυο υδρογεωτρήσεις για να καλυφθεί η
απαιτούµενη παροχή. Υπάρχουν δε περιπτώσεις όπου εξετάζεται το σενάριο
µίας και µόνον τηλεσκοπικής υδρογεώτρησης, όπου το νερό αντλείται και
επιστρέφει στην ίδια υδρογεώτρηση αλλά σε διαφορετικό τµήµα αυτής.  

Μπορεί εν µέρει στην περίπτωση της τηλεσκοπικής υδρογεώτρησης να
εξοικονοµούνται τα χρήµατα που θα απαιτούσε η ανόρυξη της δεύτερης
υδρογεώτρησης, όµως απαιτεί προσοχή διότι εγκυµονεί ο κίνδυνος η
θερµοκρασία του νερού να αλλοιωθεί και να οδηγήσει το σύστηµα σε αστοχία. 

Υψίστης σηµασίας αποτελεί η αρχική µελέτη των στατιστικών στοιχείων της
περιοχής όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το ανοικτό γεωθερµικό σύστηµα
για τη διαθέσιµη παροχή του υπόγειου νερού. Εναλλακτικά δύναται να
διερευνηθούν τυχόν κοντινές, στη θέση του έργου, υφιστάµενες
υδρογεωτρήσεις ώστε να βεβαιωθεί το εκτιµώµενο ποσό αντλούµενου νερού.

Στην περίπτωση όµως που µετά την ανόρυξη της υδρογεώτρησης η διαθέσιµη
παροχή νερού διαπιστωθεί να είναι µικρότερη από την απαιτούµενη, τότε
υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια που πάλι οδηγούν σε αµιγώς γεωθερµική
εγκατάσταση αλλά µε διαφορετικό - µη βέλτιστο - βαθµό απόδοσης.  Ωστόσο
και πάλι θα αποτελεί µία οικονοµικότερη λύση από τη συµβατική του
πετρελαίου ή του φυσικού αερίου.

Οποιοδήποτε κλειστό γεωθερµικό σύστηµα επιλέγεται να εφαρµοστεί σε
περιπτώσεις  περιοχών χαµηλής ή µη υπαρκτής επιφανειακής ή υπόγειας
υδροφορίας. Στο κλειστό γεωθερµικό σύστηµα δεν γίνονται υδρογεωτρήσεις
αντιθέτως ενταφιάζεται ένα  σύστηµα  σωληνώσεων µε στόχο την
ανακυκλοφορία ενός υδάτινου διαλύµατος µέσα σε αυτές, που ονοµάζεται
«γεωσυλλέκτης». Ο «γεωσυλλέκτης» δύναται να τοποθετηθεί σε οριζόντια,
κατακόρυφη ή κωνική διάταξη. Κυρίαρχο κριτήριο για την επιλογή αυτή είναι
ο διαθέσιµος περιβάλλοντας χώρος. Η µεταφορά ενέργειας επιτυγχάνεται
µέσω της ανακυκλοφορίας ενός υδάτινου διαλύµατος, η οποία επιτυγχάνεται
µε τεχνητό τρόπο. Αν ο διαθέσιµος περιβάλλοντας χώρος επαρκεί, η βέλτιστη
επιλογή είναι το οριζόντιο σύστηµα. Όταν ο γεωσυλλέκτης διαµορφώνεται σε
σπειροειδή µορφή, ο απαιτούµενος χώρος για την διάστρωση του
γεωσυλλέκτη είναι σαφώς µικρότερη από οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση
οριζόντιου συστήµατος. Ωστόσο απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία για τη
δηµιουργία του ελικοειδή γεωσυλλέκτη και για την εγκατάσταση του
εκάστοτε βρόγχου.

Στο κωνικό γεωθερµικό σύστηµα, ο γεωσυλλέκτης διαµορφώνεται σε µορφή
κώνου και τοποθετείται σε τοπικές εκσκαφές µέγιστου βάθους τεσσάρων
µέτρων. Η διάταξη αυτή απαιτεί περίπου τη µισή επιφάνεια από αυτή που θα
απαιτούσε το οριζόντιο σύστηµα µε σχεδόν το ίδιο απαιτούµενο κόστος. 
Ο λόγος που έχει επικρατήσει η κωνική έναντι της κυλινδρικής διάταξης
αναφέρεται στην θερµική συσσώρευση και κατά συνέπεια κορεσµό του

« Γεωθερµία και κλιµατισµός,
από την θεωρία στην πράξη »
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υπεδάφους η οποία δύναται να εµφανιστεί κατά τη διάρκεια του θέρους.  
Ο κορεσµός της θερµοκρασίας του υπεδάφους οδηγεί στην µείωση του
βαθµού απόδοσης της εγκατάστασης και συνεπώς την αύξηση της
απαιτούµενης ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Στην περίπτωση όµως που ο διαθέσιµος χώρος είναι περιορισµένος, το
κατακόρυφο κλειστό γεωθερµικό σύστηµα είναι η λύση.  Στο κατακόρυφο
σύστηµα ο γεωσυλλέκτης τοποθετείται κατακόρυφα σε οπές οι οποίες
ανορύχθηκαν µε γεωτρύπανο.  Εξετάζοντας την εγκατάσταση ενός
κατακόρυφου κλειστού γεωθερµικού συστήµατος, ιδιαίτερη προσοχή θα
πρέπει να δοθεί στην ορθή διαστασιολόγηση του. 

Οι συνέπειες από την εγκατάσταση ενός λανθασµένα διαστασιολογηµένου
γεωθερµικού συστήµατος κλιµατισµού είναι σηµαντικές µε µεγάλο αντίκτυπο
στην ευρύτερη περιοχή του εκάστοτε έργου. Η λανθασµένη διαστασιολόγηση
ενός γεωθερµικού συστήµατος κλιµατισµού οδηγεί σε υπερκορεσµό του
εδάφους µε αποτέλεσµα να παρατηρείται θερµική συσσώρευση µετά από
µερικά χρόνια η οποία οδηγεί σε ένα σύστηµα µη οικονοµικό. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι ένα υποδιαστασιολογηµένο σύστηµα γεωθερµίας θα λειτουργεί
σωστά κατά τη διάρκεια της θέρµανσης µε τη πρόκληση όµως µεγαλύτερης
ηλεκτρικής κατανάλωσης και το θερµικό κορεσµό του εδάφους κατά τη
λειτουργία της ψύξης.  Έχει παρατηρηθεί η πρόκληση έντονης ξηρασίας σε
εκτάσεις ελαιώνα εξαιτίας της λανθασµένης διαστασιολόγησης και τελικής
υλοποίησης του γεωθερµικού συστήµατος. Η βιοποικιλότητα της περιοχής
διαταράσσεται σε µεγάλο βαθµό και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι
αξιοσηµείωτες. {Εικόνα 11}

« Γεωθερµία και κλιµατισµός,
από την θεωρία στην πράξη »

Εικ. 11
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Μια ακόµα παράµετρος για την ορθή λειτουργία των γεωθερµικών
συστηµάτων κλιµατισµού είναι και η µέθοδος η οποία θα ακολουθηθεί για τη
τσιµέντωση της κατακόρυφης οπής. Υπάρχουν δυο φιλοσοφίες γεµίσµατος της
οπής. Η πρώτη βασίζεται στον µπετονίτη ενώ η δεύτερη στο τσιµέντο.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις σωστές αναλογίες του µίγµατος
µπετονίτη και των στερεών υλικών που θα επιλεγούν ώστε να αποφευχθεί ο
κίνδυνος της συρρίκνωσης του µε αποτέλεσµα την αποµάκρυνση του από τα
τοιχώµατα της οπής και την πρόκληση τελικώς κακής αγωγιµότητας.

Τα υλικά που είναι βασισµένα στο τσιµέντο παρουσιάζουν αρκετά
µειονεκτήµατα τα οποία έχουν περιορίσει αρκετά και τη χρήση τους στις
γεωθερµικές εγκαταστάσεις. Το πιο σηµαντικό εκ των οποίων είναι ότι το
υλικό αυτό δεν έχει την ικανότητα της συστολής/διαστολής των σωληνώσεων
µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται η µετάδοση της θερµότητας µεταξύ των
σωληνώσεων και της στήλης του τσιµέντου.     

Στα κατακόρυφα γεωθερµικά συστήµατα κλιµατισµού δύναται να εφαρµοστεί
µια διαδικασία η οποία εξασφαλίζει τη σωστή και οµαλή λειτουργία των
γεωθερµικών συστηµάτων κλιµατισµού, την ανίχνευση και επιδιόρθωση τυχόν
βλαβών, την αποφυγή αστοχιών κατά τη φάση της αρχικής σχεδίασης των εν
λόγω συστηµάτων αλλά και τη βελτιστοποίηση της συµπεριφοράς της
εκάστοτε εγκατάστασης. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται τεστ θερµικής
απόκρισης ή διαφορετικά TRT. Κύριος στόχος και σκοπός της δοκιµής
θερµικής απόκρισης είναι η πρόβλεψη της µελλοντικής συµπεριφοράς του
συστήµατος είτε εκπονείται κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού του συστήµατος
είτε κατά τη λειτουργία αυτού.

Με τον εξοπλισµό του τεστ θερµικής απόκρισης (TRT) ο οποίος αποτελείται
από τη συσκευή των µετρήσεων, τους κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας του
εργαζόµενου µέσου, τους σωλήνες σύνδεσης της συσκευής µε την κάθετη
οπή, τη συσκευή πρόσδοσης θερµότητας, καθώς και τα ανάλογα µετρητικά
όργανα και όργανα προστασίας της εγκατάστασης, δύναται να
πραγµατοποιηθούν τρία διαφορετικά πειράµατα. 
Το πρώτο πείραµα αναφέρεται στη µέτρηση της αρχικής θερµοκρασίας της
οπής, το δεύτερο στη συµπεριφορά της οπής όταν αυτή υπόκειται σε θερµικό
στρες και το τρίτο στη θερµική ανάκτηση της οπής µετά τη διεξαγωγή του τέστ
θερµικής απόκρισης. 

« Γεωθερµία και κλιµατισµός,
από την θεωρία στην πράξη »
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Συνηθέστερα το τεστ πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
έργου για τον προσδιορισµό των φυσικών ιδιοτήτων των οπών και του
υπεδάφους, στοχεύοντας στον επαναπροσδιορισµό της µελέτης και βέβαια
στην εξοικονόµηση χρηµάτων.  Ωστόσο όµως, είναι αρκετές οι φορές όπου το
τεστ πραγµατοποιείται κατά τη φάση λειτουργίας του συστήµατος,
στοχεύοντας στην ανίχνευση βλαβών, τον εντοπισµό της αιτίας της βλάβης
και την άµεση επιδιόρθωσή του συστήµατος. Η δοκιµή που πραγµατοποιείται
κατά τη λειτουργία του συστήµατος βοηθά στην εύρεση του ακριβούς
σηµείου της οπής που έχει βλάβη, καθώς και την αιτία της βλάβης, δηλαδή αν
υπάρχει µια ρωγµή, διαρροή ή ελλιπής τσιµέντωση. Όταν αναγνωριστεί η
βλάβη πραγµατοποιείται  επιδιόρθωση µε τα κατάλληλα µέσα και έπειτα το
τεστ διεξάγεται ξανά για να διαπιστωθεί ότι τα αποτελέσµατα είναι εντός
ορίων και ότι η βλάβη έχει διορθωθεί.  {Εικόνες: 8,9,10} 

Εικ. 8

Εικ. 9 Εικ. 10
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Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι το ποσοστό της χρηµατικής εξοικονόµησης που
µπορεί να επιτευχθεί µε την εγκατάσταση ενός γεωθερµικού συστήµατος
κλιµατισµού και όχι ενός συµβατικού αντίστοιχης ενεργειακής απόδοσης.

Συγκεκριµένα, το ποσοστό εξοικονόµησης για την κάλυψη των αναγκών του
κτιρίου σε θέρµανση, αγγίζει το 60% έναντι ενός συµβατικού συστήµατος
κλιµατισµού το οποίο λειτουργεί µε πετρέλαιο είτε µε φυσικό αέριο (µε την
ισχύουσα τιµή αγοράς πετρελαίου 1,07 ευρώ/λίτρο και ισχύουσα τιµή αγοράς
ηλεκτρικού ρεύµατος  0.13 ευρώ ανά KWώρα). 

Άξια λόγου όµως είναι και η χρηµατική εξοικονόµηση που επιτυγχάνεται για
τη ψύξη του κτιρίου και µπορεί να φτάσει το 42% εν συγκρίσει µε ένα
συµβατικό κεντρικό κλιµατιστικό.
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Η οικονοµική κρίση έχει επιφέρει αισθητή µείωση στις ανεγέρσεις νέων
κτιρίων κάθε είδους χρήσης και µεγέθους στη χώρα µας. Οι ανάγκες για
νέους χώρους συνεχίζουν πάρα ταύτα, σε µικρότερο βέβαια βαθµό, να
υφίστανται. Tα διαθέσιµα οικονοµικά µέσα παραµένουν όµως λόγω
οικονοµικών συγκυριών αρκετά περιορισµένα. Συνεπώς επιβάλλεται,
προκειµένου να µπορούν να καλύπτονται οι αντίστοιχες ανάγκες µε το
χαµηλότερο δυνατό κόστος, η επιλογή εναλλακτικών και οικονοµικότερων
τρόπων δόµησης. 

άρθρο:

Αλεξανδρός Γ. Μαββίδης

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

(Πολυτεχνείου Άαχεν

Γερµανίας) και δίπλωµα

διοίκησης επιχειρήσεων

∆ιευθύνων Σύµβουλος της

µελετητικής εταιρίας

Mavvidis + Partners

ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ
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Καθότι ο φέρον οργανισµός ενός κτιρίου καταλαµβάνει κοστολογικά µεγάλο
ποσοστό του συνολικού κόστους κατασκευής, αποτελεί στοιχείο, το οποίο θα
πρέπει να µελετηθεί διεξοδικά, καθώς µια µείωση της αντίστοιχης δαπάνης
µπορεί να οδηγήσει σε αισθητή µείωση του κόστους της συνολικής
επένδυσης. Έτσι, προτείνεται η ανά περίπτωση αναλυτική εξέταση και
σύγκριση των διαφόρων διαθέσιµων συστηµάτων φερόντων οργανισµών. Είναι
προφανές, ότι η οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους
ισχύοντες κανονισµούς, ασφαλής και οπωσδήποτε τεχνικά άρτια.      

Η σύµµικτη κατασκευή
Ένας έξυπνος και ταυτόχρονα οικονοµικός τρόπος κατασκευής είναι η
σύµµικτη κατασκευή. Σε αυτό τον τρόπο δόµησης γίνεται συνδυασµός δοµικού
χάλυβα και οπλισµένου σκυροδέµατος για τη σύνθεση του φέροντος
οργανισµού. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα της χρήσης ειδικού υλικού
πληρώσεως, που είναι σε θέση να λειτουργήσει και ως φέρουσα τοιχοποιία,
όπως π. χ. πανέλο αποτελούµενο από ειδικό τρισδιάστατο µεταλλικό πλέγµα
µε ενσωµατωµένη πλάκα από εξιλασµένη πολυστερίνη, το οποίο επιχρίεται
αµφίπλευρα µε ειδικό κονίαµα. Εκµεταλλευόµενες τη συνεργασία των
ιδιοτήτων των παραπάνω υλικών, οι σύµµικτες κατασκευές που προκύπτουν,
προσφέρουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα, όπως τη σύντοµη διάρκεια
ανέγερσης και αποπεράτωσης του έργου, την εξαιρετική σεισµική
συµπεριφορά, την υψηλή ποιότητα λόγω της εργοστασιακής παραγωγής του
µεγαλύτερου µέρους των µελών και το πολύ χαµηλό κόστος κατασκευής. Το
µειωµένο κόστος οφείλεται µεταξύ άλλων στα λιγότερα ηµεροµίσθια που
απαιτούνται για την ανέγερση του φέροντος οργανισµού, και τις λιγότερες
εισφορές υπέρ τρίτων, που µειώνονται αισθητά λόγω του συγκεκριµένου
τρόπου δόµησης. Σε αισθητικό και σε λειτουργικό επίπεδο οι σύµµικτες
κατασκευές παρέχουν στο µελετητή µεγαλύτερη ελευθερία στη διαµόρφωση
της κάτοψης (µεγαλύτερα ανοίγµατα, ευέλικτη κάτοψη, κλπ.) και της µορφής
του κτιρίου (ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές και λειτουργικές µορφές, κλπ.), χωρίς
να εκτοξεύουν το κόστος της κατασκευής στα ύψη.  

Αναλυτικότερα, ο µεταλλικός σκελετός αποτελείται από υποστυλώµατα και
δοκούς που µελετώνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Ευρωκωδίκων και των
λοιπών ισχυόντων κανονισµών. Συνήθως ο µεταλλικός σκελετός συντίθεται
από πρότυπες χαλύβδινες διατοµές. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου δηλαδή
επιβάλλεται είτε για αισθητικούς - αρχιτεκτονικούς, είτε για οικονοµικούς,
είτε για τεχνικούς λόγους, µπορεί να τοποθετηθούν και µη τυποποιηµένες
διατοµές (ζευκτά, ειδικά µορφωµένα δοκάρια, κλπ.). Στις δοκούς
τοποθετούνται διατµητικοί ήλοι, οι οποίοι αποτελούν το σύνδεσµο µεταξύ
δοκών από χάλυβα και πλακών από οπλισµένο σκυρόδεµα, εξασφαλίζοντας
έτσι τη συνλειτουργεία τους και τη διαφραγµατική λειτουργία των πλακών. 
Οι πλάκες µπορούν να κατασκευαστούν είτε από οπλισµένο σκυρόδεµα µε τον
γνωστό συµβατικό τρόπο, είτε από µεταλλότυπο πάνω στον οποίο
τοποθετούνται κυµατοειδή χαλυβδόφυλλα και ακολουθεί η σκυροδέτηση της
πλάκας. 
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Η θεµελίωση κάτωθεν του σκελετού µπορεί να κατασκευαστεί µε τον
συνηθισµένο τρόπο, εφ’ όσον φυσικά το υφιστάµενο έδαφος δεν επιβάλλει
την εφαρµογή κάποιου ειδικού τρόπου θεµελίωσης (πασσαλόµπηξη, κλπ). Σε
αρκετές περιπτώσεις προτιµάται η χρήση θεµελιόπλακας (ραντιέ), καθώς έτσι
επιταχύνεται περαιτέρω η διαδικασία της κατασκευής και εξασφαλίζεται η
καλύτερη στατική συµπεριφορά του κτιρίου. Σε κάθε περίπτωση, η θεµελίωση
µιας σύµµικτης κατασκευής είναι οικονοµικότερη σε σύγκριση µε αυτήν που
απαιτείται για ένα αντίστοιχο κτίριο από οπλισµένο σκυρόδεµα, καθώς η
κατασκευή συνολικά είναι κατά πολύ ελαφρύτερη. 

Αντί για τα παραπάνω αναφερόµενα ειδικά πανέλα τοιχοποιίας µπορούν
εναλλακτικά να χρησιµοποιηθούν ως στοιχεία πλήρωσης είτε συµβατικά
τούβλα, είτε τούβλα από ποροµπετόν, κ. α (µη φέρουσα τοιχοποιία). Στην
περίπτωση αυτή, όµως, δεν εκµεταλλεύεται κανείς όλες τις δυνατότητες που
παρέχει ο τρόπος δόµησης, και ίσως δεν επιτυγχάνεται το ελάχιστο δυνατό
κόστος.        

Ιδιαιτερότητες και δυσκολίες κατά την κατασκευή
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών που αφορούν στο σκελετό,
ακολουθούν κανονικά οι υπόλοιπες εργασίες που απαιτούνται για τη
λειτουργία του κτιρίου, όπως π. χ. οι τοιχοποιίες, ο ηλεκτροµηχανολογικός
εξοπλισµός, δάπεδα, κουφώµατα, κλπ. Γενικά, η κατασκευή µέχρι την
ολοκλήρωση του σκελετού δεν επιφέρει πρόσθετες δυσκολίες σε σχέση µε το
συµβατικό τρόπο δόµησης. Αντιθέτως, θα πρέπει να θεωρηθεί και πιο απλή.
Απλώς θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα στη σωστή τοποθέτηση των
αγκυρίων (σύνδεση µεταλλικού φορέα µε θεµελίωση) κατά το σιδέρωµα της
θεµελίωσης.
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Στα επόµενα βήµατα της κατασκευής, και µόνο εφ’ όσον τελικά
χρησιµοποιηθούν τα ειδικά πανέλα (βλ. παραπάνω), κάποιες εργασίες, όπως
για παράδειγµα η τοποθέτηση σωληνώσεων και ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων, πρέπει να γίνουν µε διαφορετικό τρόπο, ο οποίος όµως
µπορεί να είναι ταχύτερος και απλούστερος του συµβατικού. Αναφέρεται
ενδεικτικά, ότι τα κανάλια για την τοποθέτηση των σωληνώσεων νερού
δηµιουργούνται απλά µε φλόγιστρο στην επιφάνεια των αυτοσβενόµενων
θερµοµονωτικών πλακών. Η διαδικασία αυτή αντικαθιστά το χρονοβόρο
σκάψιµο της οπτοπλινθοδοµής. Σε περίπτωση χρήσης συµβατικής τοιχοποιίας
η κατασκευή προχωρά µε το συνηθισµένο τρόπο. 

Μια ιδιαιτερότητα, που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στη µελέτη και
στην εφαρµογή, είναι είτε η πρόβλεψη εγκιβωτισµού (π.χ. µε γυψοσανίδα ή
µε τα παραπάνω αναφερόµενα πανέλα), είτε η εφαρµογή πυροβαφής του
µεταλλικού φορέα, καθώς ο χάλυβας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στη φωτιά.
Επίσης, οφείλει να αναφερθεί, ότι θα πρέπει να δοθεί ειδική µέριµνα στις
συνδέσεις της ειδικής τοιχοποιίας (πανέλα), εάν αυτή εφαρµοσθεί, µε τα
µεταλλικά µέρη του σκελετού.  

Σε κάθε περίπτωση, η µελέτη θα πρέπει να γίνει από µελετητή µε την
αντίστοιχη εξειδίκευση, καθώς και οι τεχνικές εργασίες θα πρέπει να
επιβλέπονται από Μηχανικό µε σχετική εµπειρία, προκειµένου να
εξασφαλιστεί η σωστή και ποιοτική κατασκευή και να επιτευχθεί το βέλτιστο
δυνατό αποτέλεσµα. 

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

« Σύµµικτες κατασκευές, µια
έξυπνη και οικονοµική λύση »
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Η σύµµικτη κατασκευή στην Ελλάδα
Η σύµµικτη κατασκευή, ως τρόπος δόµησης, αν και µέχρι σήµερα δεν έχει
ακόµα πολύ µεγάλο µερίδιο στην αγορά των κατασκευών στην Ελλάδα,
κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς οι επενδυτές ενηµερώνονται πληρέστερα
και πείθονται ολοένα και περισσότερο από τα πολλά πλεονεκτήµατα που
προσφέρει, πέρα από το χαµηλότερο κόστος. Το γεγονός, ότι δεν έχει
εξαπλωθεί το ίδιο δυναµικά όπως στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στον
υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως στο
µέγεθος της αττικής αγοράς, στις µέχρι τώρα προτιµήσεις και συνήθειες των
επενδυτών, στην έλλειψη της απαιτούµενης εξειδίκευσης των Μηχανικών και
των εργατοτεχνιτών όσον αφορά το σύµµικτο φέρον οργανισµό, στη µη γνώση
των διαθέσιµων οικοδοµικών υλικών για σύµµικτες κατασκευές, στο
διαθέσιµο τεχνικό εξοπλισµό, στην ελάχιστη προβολή και ενηµέρωση των
δυνητικών επενδυτών και γενικότερα στην ιδιοµορφία της ελληνικής
καταναλωτικής αγοράς, η οποία σε πολλές περιπτώσεις δυστυχώς είναι
συντηρητική και καθόλου επιδεκτική σε νέες λύσεις. Σε άλλες χώρες, όπως
για παράδειγµα στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, αυτός ο τρόπος
δόµησης όχι απλά περιλαµβάνεται σταθερά στη γκάµα των µελετητών και των
κατασκευαστών, αλλά εφαρµόζεται κατά κόρον στις πολυώροφες
κατασκευές, καθώς θεωρείτε ως ο βέλτιστος τεχνικός τρόπος µε πολύ χαµηλό
κόστος. Έτσι, ο οποιοσδήποτε επενδυτής ανά την Ελλάδα όχι απλά δεν
πειραµατίζεται εφαρµόζοντας µια ίσως επικίνδυνη µέθοδο, αλλά αντιθέτως
χρησιµοποιεί µια πολλάκις εφαρµοσµένη και δοκιµασµένη δοµική λύση, η
οποία είναι και κατά πολύ οικονοµικότερη. Άλλωστε για τις κατασκευές αυτού
του είδους έχει θεσπιστεί Ευρωπαϊκός κανονισµός (EC4), η εφαρµογή του
οποίου εξασφαλίζει την λειτουργικότητα και την αντοχή τους. 

« Σύµµικτες κατασκευές, µια
έξυπνη και οικονοµική λύση »
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Τα εσφαλµένα στερεότυπα της σύµµικτης κατασκευής
Σε αρκετές περιπτώσεις, όπου αναφέρεται ο όρος «σύµµικτη κατασκευή»,
αναπαράγονται κάποια παντελώς εσφαλµένα στερεότυπα, τα οποία δεν
ευσταθούν. Έτσι, πολλοί ενδιαφερόµενοι ακούγοντας τον όρο, αρχικά έχουν
την εικόνα µιας µεταλλικής – βιοµηχανικής κατασκευής, η οποία δε
συµβαδίζει µε το όραµα τους. Προφανώς αποτελεί πλάνη, καθώς η
διαµόρφωση των όψεων και του εσωτερικού χώρου είναι στην ευχέρεια του
µελετητή και δεν περιορίζονται καθόλου από το σύµµικτο φέρον οργανισµό.
Έπειτα, τα µεταλλικά στοιχεία µπορούν να καλυφθούν πλήρως και τελικώς να
µην είναι εµφανή. 

Πέραν τούτου, ο τρόπος δόµησης που περιγράφουµε, µπορεί να εφαρµοστεί
σχεδόν σε κάθε είδους κτίριο και δεν είναι κατάλληλος µόνο για βιοµηχανικές
χρήσεις. Μια µικρή έρευνα στο διαδίκτυο θα αναδείξει πληθώρα έργων
(κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, χώρους ειδικών χρήσεων, κλπ.), που έχουν
κατασκευαστεί τοιουτοτρόπως. Επίσης, δεν υπάρχει κανένας περιορισµός σε
σύγκριση µε κάποιο συµβατικό κτίριο όσον αφορά τη χρήση του, το ύψος του,
τη διάρκεια ζωής και τις κλιµατολογικές και λοιπές συνθήκες της Ελλάδος. 
Τέλος, σε αντίθεση µε αυτά που ακούγονται συχνά, η αντισεισµική
συµπεριφορά των σύµµικτων κατασκευών είναι εξαιρετική και µάλιστα πολύ
καλύτερη έναντι αυτής των συµβατικών κτιρίων. 

Όπως προκύπτει, λοιπόν, από τα παραπάνω αναγραφόµενα, ο τρόπος
δόµησης, που παρουσιάζεται παραπάνω, αποτελεί µια πραγµατική και
ουσιαστική λύση, που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ως εναλλακτική
κατά την επιλογή των βασικών δεδοµένων για την κατασκευή, που θέλουµε να
υλοποιήσουµε. Ίσως αποτελεί και για εσάς µια λύση, που θα σας οδηγήσει
στο κτίριο, που πάντα οραµατιζόσασταν. 

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

« Σύµµικτες κατασκευές, µια
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Η µελέτη αυτή  αναφέρεται στο σχεδιασµό µιας
προκατασκευασµένης οικιστικής µονάδας, µη εύφλεκτη,
φτιαγµένη από οικολογικά και ανακυκλώσιµα υλικά
περικλείοντας παράλληλα όλη την πράσινη τεχνολογία. Η
µελέτη στηρίζεται στις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού και
στόχος είναι την µονάδα  αυτή να  την  καθορίζουν αρχές, που
έχουν να κάνουν µε το σεβασµό στο περιβάλλον και το τοπίο,
στον άνθρωπο και τη φύση, µε τη µείωση της καταναλισκόµενης
ενέργειας και εν γένει µε το στόχο της βιωσιµότητας.

Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν για το σχεδιασµό της µονάδας
είναι: α) Χρήση στη µονάδα ανακυκλώσιµων υλικών φιλικών
προς το περιβάλλον, β) άνετη θερµοκρασία σε οποιοδήποτε
κλίµα µε τη βοήθεια  θερµικής µάζας, χρήση    του ήλιου για την
αύξηση της θερµοκρασίας του αέρα, χρήση εξαερισµού για τη
µείωση της θερµοκρασία του αέρα και αποµόνωση του για τον
έλεγχο της ροής της θερµοκρασίας, γ)  παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας µε τη χρήση ανεµογεννητριών, φωτοβολταϊκών   και
φωτοβολταϊκών λεπτού υµενίου, δ) συλλογή βρόχινου νερού.
Χρήση ξεχωριστών αντλιών για το πόσιµο νερό και το νερό για
πλύσιµο και την επαναχρησιµοποίηση του νερού για 2 έως 3
φορές. ∆εύτερη φορά για τους εσωτερικούς χώρους τα φυτά
του θερµοκηπίου και την τρίτη φορά για την τουαλέτα και ε) την
παραγωγή τροφίµων στο εσωτερικό θερµοκήπιο. 

Σκοπός ήταν η επίτευξη µεγίστης χρήσης των φυσικών πόρων,
χρήση της νανοτεχνολογίας για την πράσινη ανάπτυξη, εύκολη,
γρήγορη µεταφορά και τοποθέτηση. Επίσης βιοκλιµατική
συµπεριφορά µε τη χρήση παθητικών στοιχείων και συστηµάτων
καθώς και κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων της µονάδας
µε τη χρήση συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Στο
σύνολο  ένας φιλικός προς το περιβάλλον σχεδιασµός σε όλα τα
στάδια του κύκλου ζωής µε χαµηλή εκποµπή ρύπων

Η φιλική αυτή προς το περιβάλλον µονάδα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως κατοικία για τις αποµονωµένες περιοχές ή
για την κάλυψη των αναγκών στέγασης σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα κτίρια αποτελούν τον µεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στην Ευρώπη,
καλύπτοντας το 40% του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου της. Παράλληλα,
ο κτιριακός χώρος, σαν πλήρες στοιχείο του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος
επηρεάζεται από τα σύγχρονα προβλήµατά του και συντελεί στην
διαµόρφωσή τους.
Η κεντρική ιδέα αυτής της πρότασης είναι η δηµιουργία  µιας
προκατασκευασµένης µοριακής µονάδας κατοικίας. 

Οι στόχοι της µονάδας που επιχειρήθηκαν να επιτευχθούν είναι: α) η
ανάπτυξη βασικών τύπων «µοριακών δοµών» που µε επανάληψη τους θα
µορφώνεται ο τελικός οικίσκος, β) η µονάδα να είναι προκατασκευασµένη
σύµφωνα µε τις αρχές τις βιοµηχανοποιηµένης(συστηµατοποιηµένης
κατασκευής), γ) να είναι ευέλικτη, να συναρµολογείται και να
αποσυναρµολογείται σε µικρό χρονικό διάστηµα και µε µικρό κόστος, δ) να
µεταφέρεται  εύκολα (ελαφριά κατασκευή, µικρός όγκος), ε) να ακολουθεί
τις αρχές του  βιοκλιµατικού σχεδιασµού, ζ)  να είναι οικολογική και φιλική
προς το περιβάλλον (χρήση ανακυκλώσιµών φιλικών υλικών, χαµηλή εκποµπή
ρύπων, δυνατότητα ανάκτησης ή επανάχρησης υλικών ή µερών της δοµής
τους) και η) να αξιοποιούνται οι δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας µε χρήση των ανανεώσιµων πηγών (αιολική, ηλιακή, γεωθερµική
κτλ) αυξάνοντας την αυτονοµία του.

Η ανάγκη για κτήρια φιλικά προς το περιβάλλον λόγω της εντεινόµενης
υποβάθµισης του περιβάλλοντος, η µείωση των  περιβαλλοντικών
προβληµάτων που προκύπτουν τόσο κατά την διάρκεια κατασκευής όσο και
από την διάρκεια λειτουργίας, η µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης από
τα κτίρια, η µείωση των επιπτώσεων του δοµηµένου περιβάλλοντος στο
φυσικό καθώς και το χαµηλό κόστος κατασκευής ,συντήρησης και απόσβεσης
αποτέλεσαν ισχυρά κίνητρα για την διεξαγωγή αυτής της µελέτης. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  
Η συνολική ιδέα βασίστηκε αρχικά σε µελέτη που είχε παρουσιαστεί από τον
∆ρ. Πάνο Κοσµόπουλο παλαιότερα (1974) και από τον ∆ηµήτρη Βουτσά στη
συνέχεια (2007) στα πλαίσια της διπλωµατικής του εργασίας µε καθηγητή και
επιβλέπων  τον ∆ρ. Πάνο Κοσµόπουλο, προσαρµόζοντάς την στις σύγχρονες
ανάγκες αξιοποιώντας περιβαλλοντικά υλικά και τεχνικές. 

Ο σχεδιασµός των µονάδων έγινε µε βάση τις αρχές τους βιοκλιµατικού
σχεδιασµού καθώς και µε τις αρχές που διέπουν την προκατασκευή, όπως
δυνατότητα εύκολης µεταφοράς και χαµηλό βάρος. Με τα ίδια
προκατασκευασµένα στοιχεία µπορούν να συντεθούν µονάδες διαφορετικού
τύπου.

« Ευέλικτη, βιώσιµη και
ενεργειακά αυτόνοµη µονάδα

στέγασης ταχείας ανάπτυξης »
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Τα προκατασκευασµένα στοιχεία την µονάδας επιλέγεται να φτιάχνονται στο
εργοστάσιο αλλά να συναρµολογούνται στο εργοτάξιο. Οι
προκατασκευασµένες µονάδες µπορούν να µεταφερθούν εύκολα στο πεδίο
είτε µε φορτηγό είτε µε ελικόπτερο εξαιτίας του χαµηλού βάρους τους.
Τα προκατασκευασµένα τυποποιηµένα στοιχεία των µονάδων δίνονται στον
Πίνακα 1. και ταξινοµούνται όπως φαίνετε στην Εικόνα 1 που ακολουθούν.

Εικόνα 1. Ταξινόµηση των τυποποιηµένων στοιχείων της µονάδας 

Πίνακας 1.  Προκατασκευασµένα στοιχεία µονάδας 

« Ευέλικτη, βιώσιµη και
ενεργειακά αυτόνοµη µονάδα
στέγασης ταχείας ανάπτυξης »



118 ÙÂ‡¯Ô˜ 22 � πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2012

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Εικόνα 2. Οι δύο µοριακοί τύποι, Τύπος 1 (α) και Τύπος 2 (β), αντίστοιχα. 

Η µονάδα κατοικίας αποτελείται από δύο µοριακούς τύπους (Εικόνα 2). Ο
τύπος 1 είναι ελεύθερος στη διαµόρφωση των χωρισµάτων ενώ ο τύπος 2
λειτουργεί ως συνδετικός τύπος. Λόγω των ανοιγµάτων οροφής µπορεί να
λειτουργήσει ως µικρό αίθριο ή ακόµα και ως µικρή εσωτερική αυλή.  Για τα
ανοίγµατα οροφής χρησιµοποιούνται φωτοχρωµικά τζάµια των οποίων τα
οπτικά τους χαρακτηριστικά µεταβάλλονται ανάλογα µε την προσπίπτουσα
ηλιακή ακτινοβολία, ενώ η φωτοδιαπερατότητα τους µεταβάλλεται
αντιστρόφως ανάλογα µε την ένταση της ακτινοβολίας. Και στον δεύτερο τύπο
µονάδας υπάρχει ελευθερία στην διαµόρφωση των χωρισµάτων. Και οι δύο
τύποι στο σχεδιασµό ακολουθούν κατά το δυνατό τις αρχές του «
ισοδυναµικού χώρου». ∆εν δηµιουργούνται κλειστοί χώροι και τόσο το µπάνιο
όσο και η κουζίνα αποτελούν ξεχωριστός µοριακός τύπος.

Εικόνα 3. Κάτοψη οικιστικής µονάδας.
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Εικόνα 4. Τοµή AA’ οικιστικής µονάδας

Η οικιστική µονάδα αποτελείται  από 2 µονάδες Τύπου 1 και µια συνδετική
µονάδα Τύπου 2 στο ενδιάµεσο των µονάδων τύπου 1 (Εικόνες 3-8). Η κύρια
όψη της µονάδας είναι προσανατολισµένη στα νότια  (Εικόνες 1 και 5). Η όλη
κατασκευή είναι εναποθετηµένη σε µεταλλικό χαλύβδινο σκελετό σε
απόσταση από το έδαφος (Εικόνες 4-5,7).

.

Εικόνα 5. Νότια όψη οικιστικής µονάδας

Εικόνα 6 . Άνοψη οικιστικής µονάδας
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Εικόνα 7. Ανατολική (α) και δυτική (β) όψη οικιστικής µονάδας. 

Εικόνα  8. Βόρια (β), άνω (β) και νότια (γ) όψη οικιστικής µονάδας (1:50). 

2.1 Περιγραφή και υλικά
Τα πλαίσια των µονάδων είναι κατασκευασµένα από ατσάλινα στοιχεία που
πέρα από τον πρωτεύοντα ρόλο τους σαν δοµικά στοιχεία εξυπηρετούν και
σαν οδηγοί καλωδίωσης. Οι µοριακοί τύποι (Τύπος 1 και Τύπος 2) είναι
κατασκευασµένοι από ανακυκλωµένο αλουµίνιο, συµπιεσµένο άχυρο και
αεροτζέλ. Τα προαναφερθέντα στοιχεία εξασφαλίζουν χαµηλή αναλογία
βάρους/δοµική αντοχή (ακαµψία) και καλές ενεργειακές επιδόσεις. Οι
διαχωριστικοί τοίχοι µεταξύ µονάδας τύπου 1 και 2 είναι τοίχοι Trombe
(Εικόνα 4 )µε θυρίδες, οι οποίοι συσσωρεύουν τη θερµική µάζα
εκµεταλλευόµενοι έτσι την ηλιακή ακτινοβολία από το µικρό αίθριο και το
θερµοκήπιο που χάρη στις οπές αερισµού  επιτρέπουν την κυκλοφορία του
αέρα και στους υπόλοιπους χώρους. 
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Το µπάνιο αποτελεί µια ξεχωριστή µονάδα µε ενσωµατωµένα υδραυλικά και
ηλεκτρικά δίκτυα και εξωτερικές αναµονές σύνδεσης. Οι νότια
προσανατολισµένες υάλινες όψεις παρέχουν παθητικά ηλιακά κέρδη, φυσικό
αερισµό και φωτισµό. Είναι κατασκευασµένες από διπλό τζάµι και πλαίσιο
αλουµινίου.[2] Τόσο στην δυτική όσο και στην ανατολική όψη τοποθετούνται
φωτοχρωµικά τζάµια. Σκιασµός επιτυγχάνεται µε τη χρήση εξωτερικών
περσίδων.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι προσαρτηµένα στην οροφή καθώς και
φωτοβολταϊκά λεπτού υµενίου στην νότια , δυτική και ανατολική όψη.
Υπάρχουν επίσης ανεµογεννήτριες οριζόντιου άξονα προσαρτηµένες στην
οροφή. Στον νότο υπάρχει προσαρµοσµένο θερµοκήπιο για την απόκτηση
άµεσων ηλιακών κερδών και την θέρµανση του χώρου καθώς υπάρχει και η
δυνατότητα φύτευσης στο εσωτερικό . Βρόχινο νερό συλλέγεται µε την
βοήθεια υδρορροών και σωληνώσεων σε δεξαµενή κάτω από την κατοικία
όπου µε ειδικά φίλτρα το νερό φιλτράρεται. Υπάρχει σύστηµα
επαναχρησιµοποίησης του νερού. Την δεύτερη φορά για το εσωτερικό
θερµοκήπιο και την τρίτη φορά για την τουαλέτα.

Εξωτερικά οι όψεις είναι φυτεµένες προσφέροντας έτσι επιπλέον µόνωση
καθώς και την δυνατότητα φύτευσης φυτών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για την παρασκευή φαγητού. [4]

Γενικά για την κατασκευή και την λειτουργία των µονάδων χρησιµοποιήθηκαν
σε µεγάλο βαθµό προηγµένα υλικά. Φωτοβολταϊκά λεπτού υµενίου, τα οποία
είναι αποδοτικά στο διάχυτο φωτισµό σε αντίθεση µε τα συµβατικά.
Φωτοχρωµικά τζάµια τα οποία όπως έχει προαναφερθεί τα οπτικά τους
χαρακτηριστικά µεταβάλλονται ανάλογα µε την προσπίπτουσα ηλιακή
ακτινοβολία. Επίσης το υλικό αεροτζέλ που έχει χρησιµοποιηθεί για µονωτικό
υλικό είναι πορώδη και εξαιρετικά ελαφρύ. Μπορεί να υποστηρίξει πάνω από
2.000 φορές το βάρος του και λιώνει σε θερµοκρασία περίπου 1200 βαθµών
Κελσίου. Είναι εξαιρετικά θερµοµονωτικό. Επιπλέον χρησιµοποιούνται φίλτρα
νερού και φίλτρα CO¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬2. Νανοεπικαλύψεις για την δηµιουργία
υδρόφοβων επιφανειών για την µέγιστη συλλογή νερού αλλά και των αυτό-
καθαρισµό των εξωτερικών επιφανειών. Επικαλύψεις για την προστασία των
µεταλλικών στοιχείων για αποτροπή της σκουριάς και των γρατζουνιών.Όλα
αυτά τα προηγµένα υλικά συµβάλουν σηµαντικά στην απόδοση αλλά και στην
διάρκεια ζωής της κατασκευής.[1]

Πίνακας 2. Θερµοφυσικά χαρακτηριστικά των υλικών του πανέλου.
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2.2 Περιβαλλοντική αξιολόγηση της οικιστικής µονάδας.
Για την περιβαλλοντική αξιολόγηση του οικίσκου χρησιµοποιήθηκε το
πρόγραµµα περιβαλλοντικής αξιολόγησης Κ-ECO του ∆ρ. Πάνου
Κοσµόπουλου. Πρόκειται για ένα πολύ φιλικό προς το χρήστη πρόγραµµα και
πληρεί όλες τις απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρεί ένα σύγχρονο λογισµικό
όπως:

• Εύκολη εισαγωγή και τροποποίηση δεδοµένων.
• ∆υνατότητα εφαρµογής του τόσο στα νεοαναγειρόµενα κτίρια, όσο και 

στα υφιστάµενα για την βελτίωση της ενεργειακής τους συµπεριφοράς.
• Γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσµατα για µικρά αλλά και για µεγάλα 

κτίρια.
• Εποπτεία στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων (σε πίνακες, διαγράµµατα

κλπ)
• Παραγωγή δεικτών αξιολόγησης της ενεργειακής ταυτότητας και

συµπεριφοράς του κτιρίου.

Η περιβαλλοντική αξιολόγηση του οικίσκου έγινε µε βάση τα κλιµατολογικά
δεδοµένα της Ξάνθης και της Κύπρου προκειµένου να διαπιστώσουµε πως ο
οικίσκος µπορεί να ανταποκρίνεται το ίδιο αποτελεσµατικά και στα δυο
κλίµατα. 

Πίνακας 3. Περιβαλλοντική ένδειξή της ενεργειακής ταυτότητας και
συµπεριφοράς της οικιστικής µονάδας µε βάση τα κλιµατολογικά στοιχεία της
Ξάνθης και της Κύπρου.

« Ευέλικτη, βιώσιµη και
ενεργειακά αυτόνοµη µονάδα

στέγασης ταχείας ανάπτυξης »
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Εικόνα  9. Περιβαλλοντική αξιολόγηση  της ενεργειακής ταυτότητας και
συµπεριφοράς της οικιστικής µονάδας µε βάση τα κλιµατολογικά στοιχεία
στην Κύπρο και στης Ξάνθη.

Πίνακας 4. Απαιτήσεις Θέρµανσης και Ψύξης στην Ξάνθη.

Πίνακας 5. Απαιτήσεις Θέρµανσης και Ψύξης στην Κύπρο.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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Πίνακας 6.  Φορτία θέρµανσης από τους ανθρώπους.                         

Πίνακας  7. Φορτία θέρµανσης από φωτισµό.         

Πίνακας 8. Φορτία θέρµανσης από τις συσκευές. 

« Ευέλικτη, βιώσιµη και
ενεργειακά αυτόνοµη µονάδα

στέγασης ταχείας ανάπτυξης »
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Εικόνα 10. Χρόνοι λειτουργίας συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης.

Οι απαιτήσεις θέρµανσης για να πετύχουµε θερµική άνεση είναι πολύ
µεγαλύτερες στην περίπτωση της Ξάνθης (Πίνακας 4), ενώ το αντίθετο
συµβαίνει για τις απαιτήσεις ψύξης στην Κύπρο που είναι πολύ µεγαλύτερες
(Πίνακας 5). Μεγάλη διαφορά στις απαιτήσεις θέρµανσης παρουσιάζονται
κατά τους χειµερινούς µήνες Νοέµβρη-∆εκέµβρη-Ιανουάριο. Ο υπολογισµός
των απαιτήσεων θέρµανσης προήλθαν από το σύνολο των θερµικών φορτίων
από το φωτισµό(Πίνακας 7), τους ανθρώπους (Πίνακας 6) και από τις συσκευές
(Πίνακας 8) για κάθε µήνα.

Με βάση τα αποτελέσµατα αποδεικνύεται πως ο στόχος επιτεύχθηκε αφού ο
οικίσκος λειτουργεί σχεδόν το ίδιο αποτελεσµατικά και στις δυο διαφορετικές
κλιµατολογικές συνθήκες . Και στις δυο περιπτώσεις ο οικίσκος ανήκει στην
κατηγορία Α και Α+ (Πίνακας 3, Εικόνα 9 αντίστοιχα). Πιο αποδοτικός φαίνεται
να είναι ο οικίσκος στα κλιµατολογικά δεδοµένα της Κύπρου, µε µικρή όµως
διαφορά.

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πως ο οικίσκος αποδείχτηκε αποτελεσµατικός
χωρίς να έχουν συνυπολογιστεί για τον προσδιορισµό της απόδοσης του οι
φυτεµένες όψεις καθώς επίσης και η βελτιστοποίηση του µικροκλίµατος που
επιτυγχάνεται µε τη γύρω φύτευση.

« Ευέλικτη, βιώσιµη και
ενεργειακά αυτόνοµη µονάδα
στέγασης ταχείας ανάπτυξης »
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Ο οικίσκος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη προσωρινών ή
µονιµότερων στεγαστικών αναγκών όπως για παράδειγµα σε περίπτωση
φυσικών καταστροφών. Ακόµη µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία
πρότυπων οικισµών – πάρκων οι σε άλλες εφαρµογές πχ σταθµοί –
επιστηµονικά εργαστήρια – παρατηρητήρια σε αποµονωµένες περιοχές λόγω
της αυτονοµίας του και της ευκολίας στην µεταφορά και την εγκατάσταση.

Άλλα πλεονεκτήµατα είναι η περιβαλλοντική αξιολόγηση της µονάδας µε
άριστα αποτελέσµατα των θερµικών κερδών, της θερµικής άνεσης και της
ενεργειακής απόδοσης τα οποία λήφθεισαν  µε τη χρήση του λογισµικού K-
ECO ώστε να προσδιοριστεί η συνολική εικόνα της ικανοποιητικής λειτουργίας
της µονάδας.

Ο  συνδυασµός προκατασκευής, βιοκλιµατικού σχεδιασµού, τεχνολογίας και
χρήσης ανώτερων υλικών για πράσινα κτίρια οδηγεί στην ενεργειακή
αυτονοµία της κατασκευής, στην µακρά αντοχή της στο χρόνο και στην εύκολη
µεταφορά και προσαρµογή της σε ελάχιστο χρόνο. Πρόκειται για µια ευέλικτη,
βιώσιµη και ενεργειακά αυτόνοµη µονάδα στέγασης ταχείας ανάπτυξης που
µπορεί να ανταποκριθεί το ίδιο αποτελεσµατικά σε διαφορετικά
κλιµατολογικά δεδοµένα τόσο σήµερα όσο και στο µέλλον, αφού το
παγκόσµιο φαινόµενο κλιµατολογικών αλλαγών είναι κάτι που βιώνουµε όλο
και περισσότερο µε το πέρασµα των χρόνων. 
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