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Θράσος Πανίδης
Ολόκληρη η δηµοσιευόµενη ύλη του περιοδικού αποτελεί copyright και
απαγορεύεται η χρησιµοποίησή της µε οποιοδήποτε µέσο γραπτό,
οπτικό ή ακουστικό χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη του
περιοδικού.
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Ενα τεύχος στη καρδιά του Χειµώνα.
∆εκέµβριος και η ανάγκη για διαχείριση ενέργειας και µόνωση
επιτακτική.
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2012
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Οικονοµία, αποτελεσµατική θέρµανση, εναλλακτικές πηγές
ενέργειας. Ενηµερωθείτε για τα νέα προιόντα σε αυτούς τους
τοµείς µέσα απο τις σελίδες του περιοδικού.
Ενδιαφέροντα και επίκαιρα για το χειµώνα άρθρα µε θέµατα
όπως κτίρια µηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης καθώς επίσης
και µια ενδιαφέρουσα µελέτη υβριδικού συστήµατος
φωτοβολταϊκού - υδρογόνου και εφαρµογή του στον κτιριακό
τοµέα.
Παράλληλα οι νέες εξελίξεις στον τοµέα των φωτοβολταϊκών
αλλάζουν τα δεδοµένα της αγοράς. Οικονοµικές λύσεις αλλά και
νέες τεχνολογίες στα Φ/Β και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέµατα
θα βρείτε σε αυτό το τέυχος.
Καλό ∆ιάβασµα
Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Εκδότης
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ADVARTIA
™À¡∂ƒ°∞™π∞ KOSTAL-ADVARTIA

Με δυναµική παρουσία στο κοµµάτι της διανοµής Φ/Β εξοπλισµού, η
ADVARTIA ανακοινώνει τη νέα συµφωνία συνεργασίας µε την εταιρεία KOSTAL
Solar Electric, στα πλαίσια της οποίας θα διαθέτει στην ελληνική επικράτεια
τη σειρά Φ/Β µετατροπέων PIKO προκειµένου να ανταποκριθεί µε συνέπεια
στις συγκεκριµένες απαιτήσεις του δικτύου των συνεργατών της.
Οι αντιστροφείς PIKO σχεδιάζονται και κατασκευάζονται βάσει των τεχνικών
προδιαγραφών της αγοράς και σύµφωνα µε τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας
από το τµήµα Industrial Electronics στο κεντρικό εργοστάσιο της KOSTAL στη
Γερµανία. Οι αντιστροφείς αυτής της σειράς είναι µονοφασικοί ή τριφασικοί,
χωρίς µετασχηµατιστή και ισχύος AC από 3 kW έως 10 kW. Είναι συµπαγείς,
χαµηλού βάρους 20-34kg, και προσφέρουν σηµαντική ευελιξία σχεδιασµού
λόγω του µεγάλου εύρους τάσης εισόδου (180-950V) και του αριθµού των
ανεξάρτητων MPP trackers που διαθέτουν (έως 3).
Επιπλέον, βασικό πλεονέκτηµά τους είναι το ενσωµατωµένο πακέτο
επικοινωνίας (Data loger, Web server) που επιτρέπει την ολοκληρωµένη
εποπτεία του Φ/Β συστήµατος χωρίς την ανάγκη επιπλέον εξαρτηµάτων.
Παράλληλα, για την παρακολούθηση του συστήµατος προσφέρεται δωρεάν
πρόσβαση στο PIKO Solar Portal. Η κορυφαία ποιότητα της εταιρείας
πιστοποιείται, άλλωστε, από τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους καλής
λειτουργίας που αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της παραγωγικής
διαδικασίας (φιλοσοφία µηδενικού σφάλµατος) όπως και την επεκτάσιµη
εγγύηση από 5, σε 10 ή 20 χρόνια, στα 2 πρώτα χρόνια αγοράς του
αντιστροφέα.
Θεωρώντας ότι η υψηλή αξιοπιστία του προτεινόµενου εξοπλισµού οδηγεί σε
ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου και υψηλές αποδόσεις, η ADVARTIA
έχει αναπτύξει σταθερές και µακροπρόθεσµες συνεργασίες µε κορυφαίους
και διεθνώς πιστοποιηµένους κατασκευαστικούς οίκους και εµπλουτίζει
συνεχώς την γκάµα των προϊόντων της, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις
σε ανταγωνιστικές τιµές που καλύπτουν κάθε απαίτηση.
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Εδώ και λίγο διάστηµα λειτουργεί µε επιτυχία η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση
στα Γιαννιτσά µε ισχύ 2MW µε µονοπάσσαλο στήριγµα HELIOS 2100-180 της
ALUMIL.
Χρησιµοποιήθηκαν 8.694 πανέλα Up-Solar, τύπου Μ230P, και 3 inverters SMA,
Sunny Central.
Ο σχεδιασµός, η προµήθεια και η εγκατάσταση του µεγάλου αυτού έργου, της
Κεχαγιόγλου Α.Ε., πραγµατοποιήθηκε από την Positive Energy µε γνώµονα τη
συνέπεια που τη διακρίνει απέναντι στις δεσµεύσεις της και την υψηλή τεχνική
ποιότητα σε κάθε στάδιο υλοποίησης που συνεπάγεται και τη βέλτιστη
ενεργειακή τους απόδοση.
Η ALUMIL αναγνωρίζοντας την ανάγκη των εγκαταστατών της για
ελαχιστοποίηση του χρόνου εγκατάστασης σε µεγάλες φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις, δηµιούργησε το νέο πρωτοποριακό σύστηµα του µονούπασσάλου στηρίγµατος (σειρά HELIOS 2100-180) προσφέροντας µια γρήγορη
και οικονοµική λύση θεµελίωσης σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα συστήµατα
στήριξης όπου χρησιµοποιείται µπετόν, το µέγεθος της εγκατάστασης είναι
µεγάλο ή το έδαφος είναι ακατάλληλο. Η νέα αυτή σειρά είναι πιστοποιηµένη
από την TÜV HELLAS και έχει χρησιµοποιηθεί σε αρκετά Φ/Β πάρκα στην
Ελλάδα µειώνοντας τον χρόνο εγκατάστασης µέχρι και 50%.
Η σειρά στηριγµάτων Η2100 της ALUMIL έχει χρησιµοποιηθεί στα µεγαλύτερα
Φ/Β πάρκα που έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα (π.χ. 10MW στην Λάρισα,
8MW στο Ελ. Βενιζέλος, 7,5MW στη Θήβα, 5MW στην Βοιωτία, κλπ.) καθώς και
σε Φ/Β πάρκα σε Γερµανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρο κλπ. Είναι το Νο1 σε
πωλήσεις Ελληνικό στήριγµα αλουµινίου, πιστοποιηµένο από την TÜV και µε
δυνατότητα σήµανσης CE.
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ISH 2013
∏ ª∂°∞§∏ ∂∫£∂™∏ °π∞ ∞¡∞¡∂ø™πª∂™
¶∏°∂™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™

Η ISH, η µεγαλύτερη έκθεση στον κόσµο για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
επεξεργασία νερού, εξοπλισµό και σχεδιασµό µπάνιου, τεχνολογία
θέρµανσης, κλιµατισµού κι εξαερισµού, θα ανοίξει και πάλι τις πύλες της στο
εκθεσιακό κέντρο Φρανκφούρτης από 12 έως 16 Μαρτίου 2013. Με ιστορία
που ξεπερνά πια τα 50 χρόνια, η ISH έχει εδραιώσει τη θέση της ως κορυφαίο
διεθνές σηµείο συνάντησης για παραγωγούς, εµπόρους, µηχανικούς κι
αρχιτέκτονες, κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρίες real estate, επαγγελµατίες
τεχνικούς, υδραυλικούς, εγκαταστάτες, παροχείς υπηρεσιών και στελέχη
µεγάλων οργανισµών.
Στην ISH τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την ενέργεια και το νερό, τους
δύο απαραίτητους πόρους για τη ζωή. Έτσι η έκθεση διαχωρίζεται σε δύο
µεγάλες θεµατικές ενότητες: energy building and air-conditioning technology
και the bathroom experience. Σ’ αυτά τα πλαίσια, η έκθεση κάθε δύο χρόνια
προσελκύει περισσότερες από 2.355 εταιρίες σ’ ένα κατάµεστο εκθεσιακό
κέντρο συνολικής επιφάνειας 250,000 τµ, συγκεντρώνοντας τους κορυφαίους
της αγοράς και τεχνολογίας. Κατά την τελευταία διοργάνωση της ISH το 2011,
καταγράφηκε µοναδικό ρεκόρ αύξησης επισκεπτών, οι οποίοι ξεπέρασαν
τους 204.000!
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Οι διοργανωτές εστιάζουν στα ποιοτικά στοιχεία της διοργάνωσης, που έχει
σαν αποτέλεσµα την προσέλκυση περισσοτέρων επισκεπτών κάθε χρόνο.
Χάρη στο µοναδικό συνδυασµό τεχνολογίας, σχεδιασµού κι αρχιτεκτονικής, η
σύνθεση των επισκεπτών απαρτίζεται, από µηχανικούς, αρχιτέκτονες,
τεχνικούς και λιανέµπορους. Εξίσου σηµαντικό είναι και το ποσοστό
διεθνικότητας, εφόσον 35% των επισκεπτών προέρχονται από χώρες εκτός
Γερµανίας. Το 2013, το πλούσιο ποικιλόµορφο πρόγραµµα ενηµερωτικών
εκδηλώσεων και επιδείξεων, ειδικών διοργανώσεων, διαλέξεων και
συνεδρίων στα πλαίσια της ISH θα προσελκύσει, όπως πάντα τους ισχυρούς
της αγοράς. Μην χάσετε τη µοναδική ευκαιρία που σας προσφέρεται κάθε
δύο χρόνια!
Αναλυτικά, τα προϊόντα που θα παρουσιαστούν στην ISH 2013 διαχωρίζονται
στις εξής θεµατικές ενότητες και κατανέµονται ως εξής στον χώρο:
Building and Energy Technology / Renewable Energies: κτίρια 8.0, 9.0, 9.1,
9.2, 10.1, 10.2, F10, F11, Gal.0, Gal.1: Τεχνολογία θέρµανσης, καυστήρες,
λέβητες, συστήµατα σωληνώσεων, σωλήνες θέρµανσης, συστήµατα ηλιακής
ενέργειας, χρήση νερού της βροχής, παραδοσιακές θερµάστρες, τζάκια,
θέρµανση δαπέδου, θερµαντικά σώµατα, τεχνολογίες µέτρησης, δοκιµής κι
ελέγχου, αυτοµατισµοί κτιρίων, συστήµατα µέτρησης κατανάλωσης
θερµότητας, εναλλακτικές µορφές ενέργειας, φωτοβολταϊκά.
The Bathroom Experience: κτίρια 2.0, Festhalle, 3.0, 3.1, 4.1, 4.2, Agora:
Επεξεργασία νερού, τεχνολογία ειδών υγιεινής, έπιπλα κι αξεσουάρ µπάνιου,
µπανιέρες, νιπτήρες, µπαταρίες, καµπίνες ντους και πλακάκια, κεραµικά είδη,
πισίνες και σάουνα
The World of Installation Technology: κτίρια 4.0, 5.1, 6.0, 6.1, 6.2: εφαρµογές
και συστήµατα για επιστρώσεις σε επιφάνειες, σωλήνες, εξαρτήµατα,
στερεωτικά υλικά, υδραυλικές εγκαταστάσεις, εργαλεία, κι εξοπλισµός
εργαστηρίων, µετρητές κατανάλωσης νερού, τεχνολογία επικοινωνίας
Aircontec / Air-Conditioning, Cooling and Ventilation Technology: κτίρια 11.0,
11.1, F.11, 10.2: εγκαταστάσεις, εξοπλισµός, αξεσουάρ και συστήµατα για:
τεχνολογία κεντρικού και µη κεντρικού εξαερισµού, µονάδες κλιµατισµού,
διαχωριστικά, συστήµατα ψύξης και θέρµανσης ενσωµατωµένα στις κτιριακές
εγκαταστάσεις, πυροπροστασία, συστήµατα εξαερισµού κατοικίας.
Ώρες λειτουργίας της ISH:
•12-15 Μαρτίου 2013: 9.00 π.µ. έως 6.00 µ.µ.
•16 Μαρτίου 2013: 9:00 π.µ. έως 5.00 µ.µ.
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EASY ENERGY
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Η συνεχώς αναπτυσσόµενη στην εγκατάσταση Φ/Β σταθµών εταιρία Easy
Energy ολοκλήρωσε µε επιτυχία την κατασκευή και την σύνδεση στο δίκτυο 11
νέων ιδιωτικών Φ/Β πάρκων συνολικής ισχύος 420kW και ενός ιδιόκτητου Φ/Β
πάρκου 100kW µε σταθερές βάσεις στήριξης, τους µήνες Νοέµβριο και
∆εκέµβριο σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.
Σε όλα τα έργα χρησιµοποιήθηκαν Φ/Β πλαίσια της Κινεζικής εταιρίας ET Solar
235W και τριφασικοί inverter της Γερµανικής εταιρίας REFUsol 020k. Έχει ήδη
συµφωνήσει για την υλοποίηση ακόµη 300kW για τις αρχές του 2013 ενώ
βρίσκεται συνεχώς στην πρώτη γραµµή για την αναζήτηση νέων
επιχειρηµατικών ευκαιριών.
Παρά τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες, τις µειώσεις στις εγγυηµένες τιµές
των Φ/Β συστηµάτων και το ανταγωνιστικό ενεργειακό περιβάλλον η Easy
Energy αποτελεί την ιδανική επιλογή για την επένδυση στον τοµέα των Φ/Β
και των ΑΠΕ γενικότερα µε γνώµονα πάντα την αξιοπιστία και την συνέπεια
απέναντι στους πελάτες της.
Επιτυγχάνοντας σηµαντικές συµφωνίες µε εταιρίες του εξωτερικού µε στόχο
την προµήθεια ποιοτικού εξοπλισµού για την υλοποίηση των έργων της
καταφέρνει να αποσβέσει τις δυσκολίες προς όφελος του επενδυτή µε βασική
αρχή την σχέση απόδοσης-ποιότητας-ανταγωνιστικής τιµής.
Με αισιοδοξία και πίστη στις δυνατότητες της, συνεχίζει απτόητη και µε
περισσότερο πάθος το 2013 την πρωτοποριακή αντιµετώπιση όλων των
συνθηκών και εύχεται το νέο έτος να αποτελέσει την αχτίδα ανάκαµψης και
ελπίδας που όλος ο κόσµος περιµένει.

16

ÙÂ‡¯Ô˜ 24



¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2012

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

∂π¢∏™∂π™

ALUMIL
∆√ ª√¡√¶∞™™∞§√ ™∆∏ƒπ°ª∞ ∫∞π ™∂
ºø∆√µ√§∆∞´∫∞ ¶∞ƒ∫∞ °π∞ ∂¢∞º∏ ª∂
ª∂°∞§∂™ ∫§π™∂π™

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη
Σπάρτη µε ισχύ 1,5 MW που βασίζεται στο µονοπάσσαλο στήριγµα HELIOS
2100-180 της ALUMIL. Στο έργο χρησιµοποιήθηκαν 6319 πάνελ της εταιρείας
ALEX SOLAR ισχύος 235Wp και 83 inverter της εταιρείας SMA 17000TL.
Ο σχεδιασµός και η προµήθεια έγινε από την εταιρεία ENVITEC S.A. που
εξειδικεύεται σε έργα Α.Π.Ε.. Η τοποθέτηση των βάσεων έγινε από την
εταιρεία RaggioSolare Χατζηνικολάκη Αφοί ΕΕ η οποία έχει µεγάλη εµπειρία
στο κοµµάτι της τοποθέτησης.
Η ALUMIL αναγνωρίζοντας την ανάγκη των εγκαταστατών της για κατασκευές
σε εδάφη µε µεγάλες κλίσεις, δηµιούργησε το νέο πρωτοποριακό σύστηµα
του µονού-πασσάλου στηρίγµατος (σειρά HELIOS 2100-180) προσφέροντας
µια γρήγορη και οικονοµική λύση θεµελίωσης σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα
συστήµατα στήριξης όπου χρησιµοποιείται µπετόν ή πραγµατοποιούνται
χωµατουργικά έργα µεγάλης κλίµακας.
Στο συγκεκριµένο έργο οι πάσσαλοι τοποθετήθηκαν κάθετα στο έδαφος
ακολουθώντας την καµπυλότητά του µε αποτέλεσµα να αντιµετωπιστεί η
κλίση του αγροτεµαχίου που στον άξονα Ανατολής – ∆ύσης έφτανε τις 8
µοίρες.
Επιπλέον οδηγίες για την σειρά Η2100 - 180 και τα άλλα συστήµατα στήριξης
της ALUMIL SOLAR δίνονται στους αναλυτικούς τεχνικούς µας καταλόγους.
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η µελέτη του “Bloomberg : New Energy Finance” κατατάσσει την Conergy ως
“Tier 1” κατασκευαστή Φ/Β γεννητριών
Στην τελευταία του έρευνα, το Bloomberg New Energy Finance (BNEF)
κατέταξε την Conergy ως «Tier 1» κατασκευάστρια εταιρεία κρυσταλλικών
Φ/Β γεννητριών. Η χρηµατοδότηση από τις τράπεζες του συγκεκριµένου
εξοπλισµού (bankability) είναι το βασικό κριτήριο για τη διαµόρφωση της
τελικής κατάταξης: «Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι τράπεζες αποτελούν
τον αυστηρότερο κριτή όσον αφορά στον έλεγχο των εταιρειών που παρέχουν
υπηρεσίες EPC σε σχέση µε την ποιότητα του εξοπλισµού και της µελέτης του
έργου, την προµήθεια και την κατασκευή. Με τον όρο “bankable”, εννοούµε
κατασκευάστριες εταιρείες των οποίων οι Φ/Β γεννήτριες χρηµατοδοτούνται
από τράπεζες πολύ πιο εύκολα και χωρίς άλλες εγγυήσεις από τον
δανειζόµενο (non-recourse financing). Οι Φ/Β γεννήτριες αυτής της
κατηγορίας παράλληλα διακρίνονται από υψηλά πρότυπα ποιότητας».
Η Conergy στην πρώτη θέση των Ευρωπαϊκών εταιρειών µε Φ/Β γεννήτριες οι
οποίες χρησιµοποιούνται πιο συχνά σε Φ/Β εγκαταστάσεις. Σύµφωνα µε την
κατάταξη από το Bloomberg New Energy Finance: η Conergy εµφανίζεται στην
1η θέση στην κατάταξη εταιρειών των οποίων οι Φ/Β γεννήτριες
χρησιµοποιούνται συχνότερα σε έργα µε τραπεζική χρηµατοδότηση, µπροστά
από όλες τις άλλες Γερµανικές αλλά και Ευρωπαϊκές εταιρείες.
«Το σύνολο των προϊόντων της Conergy ανταποκρίνεται στα υψηλότερα
πρότυπα ποιότητας, τα οποία ελέγχονται συνεχώς και διασφαλίζονται από
οµάδα περίπου 30 µηχανικών της εταιρείας µας, οι οποίοι εκτελούν τους
πλέον σύγχρονους ελέγχους πιστοποίησης – τόσο στις δικές µας
εγκαταστάσεις κατασκευής όσο και στις εγκαταστάσεις των προµηθευτών
µας», δήλωσε ο Alexander Gorski, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Conergy. «Επιπλέον, έχουµε αποδείξει την τεχνογνωσία µας στην παροχή
υπηρεσιών: η TÜV Rheinland πρόσφατα πιστοποίησε τα εξαιρετικά υψηλά
πρότυπα της Conergy στους τοµείς του προγραµµατισµού, του σχεδιασµού,
της µελέτης, της κατασκευής και της θέσης σε λειτουργία του έργου».
Με το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών, η Conergy προσφέρει στους
πελάτες της – και κατ’ επέκταση στις τράπεζες που αναλαµβάνουν τη
χρηµατοδότηση – ένα πλήρες και σίγουρο πακέτο ολοκληρωµένων λύσεων.
Οι λύσεις αυτές περιλαµβάνουν λειτουργική και εµπορική διαχείριση της Φ/Β
εγκατάστασης, συντήρηση, ασφάλιση ενεργειακής παραγωγής καθώς και
εγγυήσεις µε ευνοϊκούς όρους για τον τελικό καταναλωτή.
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ALFA TECH HELIOS
∂¶π™∏ª√™ ™À¡∂ƒ°∞∆∏™
∆∏™ YINGLI SOLAR

Με εφόδιο την πολυετή πείρα ο όµιλος ALFA εστιάζει στη συνεχή ανάπτυξη
προκειµένου να υποστηρίζει τις ανάγκες των πελατών του, δηµιούργησε µια
νέα εταιρεία µε διακριτικό τίτλο ALFA TECH HELIOS µε αντικείµενο
δραστηριότητας την εµπορία Φ/Β panels και λοιπού περιφερειακού
εξοπλισµού µε σκοπό να παρέχει µία ολοκληρωµένη λύση στα έργα σας, µε
ετοιµοπαράδοτα προϊόντα και άµεσα διαθέσιµα αποθέµατα στις
εγκαταστάσεις της.
Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας η ALFA TECH HELIOS εγκαινιάζει την
επίσηµη συνεργασία της µε τη Yingli Solar, τη Νούµερο 1 εταιρία σε πωλήσεις
παγκοσµίως το 2012 παραγωγό Φ/Β panels, µε πραγµατική ετήσια
δυναµικότητα µεγαλύτερη από 2.5GW.
Στην Ελλάδα η Yingli Solar δραστηριοποιείται από το 2006 και έχει αναλάβει
την προµήθεια των µεγαλύτερων Φ/Β σταθµών στη χώρα, όπως το έργο 10MW
της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Επίλεκτος Κλωστουφαντουργία ΑΕ
στα Φάρσαλα και το έργο των 50ΜW της IΕΗ Ανανεώσιµες ΑΕ στη
Μεγαλόπολη.
Tόσο τα πολυκρυσταλλικά όσο και τα πατενταρισµένης τεχνολογίας
µονοκρυσταλλικά Φ/Β πλαίσια PANDA συνοδεύονται από 25ετή εγγύηση.
Για περισσότερες πληροφορίες
Aριάδνη Τίκα
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Επιπλέον η Yingi Solar µετά από δοκιµές πιστοποίησε το νέο καινοτόµο
σύστηµα στήριξης της ALFA ENERGY το οποίο µε την προσθήκη του προφίλ A
1786 και εάν συνδυαστεί µε panel Yingli προσφέρει έναν οικονοµικότερο
τρόπο στήριξης των panels µειώνοντας πολύ το κόστος και τον χρόνο της
εγκατάστασης, µε όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις να το συνοδεύουν.
Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες αναφορικά µε το νέο σύστηµα και τον
τρόπο συγκράτησης των panels, απευθυνθείτε στο τµήµα εξυπηρέτησης
πελατών της εταιρίας.
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Το Ε’ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας θα εξετάσει στις 24/4/2013 την
αίτηση ακύρωσης της απόφασης του υφυπουργού ΠΕΚΑ Α. Παπαγεωργίου,
που εκδόθηκε τον περασµένο Αύγουστο και µε την οποία αναστέλλεται η
διαδικασία αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών σταθµών. Την αίτηση
ακύρωσης κατέθεσε ο Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών δια των
πληρεξουσίων του δικηγόρων κ. Σπ. Βλαχόπουλου και Αθ. Ταβουλάρη.
Συγκεκριµένα, ο Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών κατέθεσε αίτηση
ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ σε βάρος της υπ’αρ. ΥΑΠΕ/Φ1/2300/οικ. 16932/98-2012 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής µε θέµα “Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης
προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, λόγω κάλυψης των
στόχων που έχουν τεθεί µε την απόφαση ΑΥ/Φ1/οικ. 19598/01.10.2010 του
Υπουργού ΠΕΚΑ” ( ΦΕΚ Β’,2317/10-8-2012 ). Με την απόφαση αυτή έχει
ανασταλεί η υποβολή νέων αιτηµάτων και η εξέταση εκκρεµών αιτηµάτων
φωτοβολταϊκών (µε εξαίρεση τα οικιακά και όσα υπάγονται σε διαδικασία fast
track), µε το επιχείρηµα ότι υπάρχουν ήδη πολλά ώριµα έργα, η υλοποίηση
των οποίων θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων για το 2020.
Σύµφωνα µε την αίτηση ακύρωσης, η προσβαλλόµενη πράξη περί αναστολής
της διαδικασίας αδειοδότησης για φωτοβολταϊκούς σταθµούς τυγχάνει
ακυρωτέα, διότι, µεταξύ άλλων, εκδόθηκε κατά παράβαση των
συνταγµατικών ορισµών του άρθρου 43 παρ. 2 Συντάγµατος. Τυγχάνει επίσης
ακυρωτέα διότι ενώ σε λίγους µήνες επέκειτο (µε βάση τα χρονοδιαγράµµατα
του ν.3851/2010) η εξέταση της αναθεώρησης της αναλογίας εγκατεστηµένης
ισχύος κάθε τεχνολογίας, τον Αύγουστο του 2012 εκδόθηκε η προσβαλλόµενη
πράξη περί αναστολής. Τέλος, η προσβαλλόµενη πράξη αναστολής (που
καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς αιτήσεις αλλά ταυτόχρονα εξαιρεί τα έργα
fast track) αντίκειται σε σειρά συνταγµατικών διατάξεων και αρχών, όπως της
οικονοµικής ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1 Συντάγµατος), της προστασίας του
περιβάλλοντος (άρθρο 24 Συντάγµατος), της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1
Συντάγµατος) και της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικουµένου.
Η πρωτοβουλία αυτή του Συνδέσµου Εταιριών Φωτοβολταϊκών σκοπό έχει να
προστατεύσει την αγορά από το µαρασµό στον οποίο οδηγείται αναπόφευκτα
εφόσον διατηρηθεί η αναστολή της αδειοδότησης. Η αναστολή ευνοεί µόνο το
παρεµπόριο αδειών, πλουτίζει κάποιους επιτήδειους ανεβάζοντας αναίτια το
επενδυτικό κόστος, θίγει χιλιάδες µικροµεσαίους επενδυτές και, παράλληλα,
αποθαρρύνει οποιονδήποτε ξένο επενδυτή θα ήθελε να επενδύσει στη χώρα.
Ο ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι αστική µη
κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2002 από τις σηµαντικότερες εταιρίες
που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή εξοπλισµού, την εµπορία,
εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Εργάζεται για τη
γοργή και ουσιαστική ανάπτυξη µιας υγιούς και βιώσιµης αγοράς
φωτοβολταϊκών, τη θέσπιση των απαραίτητων κινήτρων και την άρση των
εµποδίων που υπάρχουν σήµερα στην αξιοποίηση του εθνικού καυσίµου της
χώρας, της ηλιακής ακτινοβολίας. Έχει συµβάλει τα µέγιστα στη θέσπιση
εγγυηµένων τιµών πώλησης της παραγόµενης ηλιακής ενέργειας (feed-intariffs), στη θέσπιση ειδικών κινήτρων για τα οικιακά φωτοβολταϊκά και στην
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης.
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Μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκώς αυξανόµενου ανταγωνισµού, το ενεργειακό
δίκτυο καταστηµάτων ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ µε 73 σηµεία πώλησης σήµερα πανελλαδικά,
έρχεται να προσδώσει προστιθέµενη αξία στα πιο αξιόλογα τοπικά καταστήµατα
κάθε περιοχής προσφέροντας:
• Πανελλήνια αναγνωρισιµότητα κάτω από ενιαία εταιρική ταυτότητα.
• Ισχυροποιηµένη διαπραγµατευτική ικανότητα.
• Μαζικότητα αγορών µε συµµετοχή σε αυτές µε µόνο τον ατοµικό όγκο που
χρειάζεται κάθε κατάστηµα (χωρίς άσκοπα στοκαρίσµατα).
• Πλήρη γκάµα προϊόντων των πλέον επώνυµων προµηθευτών.
• Τιµές εισαγωγής και απ' ευθείας συµµετοχή στις εισαγωγές του δικτύου.
• Εκπόνηση και παροχή έτοιµων µελετών από εξειδικευµένους µηχανολόγους
µηχανικούς για προσφορές κεντρικής θέρµανσης-ψύξης-κλιµατισµού- Φ/Β
και ενεργειακών λύσεων, κατά περίπτωση, προς κάθε κατάστηµα µέλος για
την εξεύρεση της καταλληλότερης ενεργειακής λύσης.
• Πρωτοποριακή συµµετοχή στην ανάπτυξη νέων προϊόντων (O.E.M των πλέον
επώνυµων προµηθευτών) συναφών µε το αντικείµενο των καταστηµάτων
στην προοπτική της διαφοροποίησης από τον ανταγωνισµό.
• Οργάνωση, εκπαίδευση & κατευθύνσεις marketing για την παρακολούθηση
όλων των σύγχρονων τάσεων της αγοράς.
• Σύγχρονα ενιαία τραπεζικά προγράµµατα, πιστοδοτικής κάλυψης, καθώς
και αντίστοιχα προγράµµατα πληροφοριών.
• ∆ηµόσιες σχέσεις και προβολή (έντυπη, ραδιοφωνική και outdoor) µέσα από
κοινά προγράµµατα µε οικονοµία κλίµακας.
• Ανταλλαγή ενηµέρωσης, εµπειριών και αλληλοβοήθειας µεταξύ των
καταστηµάτων - µελών για την έγκαιρη αντιµετώπιση των ανταγωνιστικών
προκλήσεων κάθε τοπικής αγοράς του ελληνικού χώρου.
• Απεµπλοκή των καταστηµάτων και των προµηθευτών από τις δύσκολες και
χρονοβόρες διαπραγµατεύσεις, κάθε αρχή χρονιάς, µε µια κεντρική και
αυταπόδεικτα ισχυρότερη συµφωνία µέσω της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ, ώστε κάθε
καταστηµατάρχης να βλέπει πλέον απερίσπαστος και ήρεµος την καλύτερη
οργάνωση και την αποδοτικότερη λειτουργία της κυρίως δουλειάς του.
• Εκµετάλλευση της υψηλής τεχνολογίας για άµεση ενηµέρωση και ατοµική
παρουσίαση µέσω internet και e-mail µε την προοπτική σύντοµα της on-line
σύνδεσης όλων των καταστηµάτων - µελών της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ.
∆ηλαδή όλα όσα θα επιθυµούσε να έχει κάθε κατάστηµα προκειµένου ν'
αποκτήσει βιωσιµότητα - ανταγωνιστικότητα και προοπτική, αλλά δυστυχώς
ατοµικά είναι πράγµατα δυσπρόσιτα, που κοστίζουν και γι αυτό στις περισσότερες
περιπτώσεις απραγµατοποίητα. Και όλα αυτά δίχως τα επιµέρους καταστήµατα
να χάσουν τίποτε από τα χτισµένα ήδη στην τοπική τους αγορά όπως όνοµα,
προφίλ, αναγνωρισιµότητα αλλά προπαντός δίχως να σταµατήσουν την συνέχιση
της ανεξαρτητοποιηµένης τους λειτουργίας. Τελικός στόχος είναι και παραµένει
διαρκώς τα καταστήµατα της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ να αναδεικνύονται πρώτα στην
περιοχή τους µε ισχυρή παρουσία, µε τις πιο ανταγωνιστικές τιµές και µε µια
πλήρη γκάµα ενεργειακών λύσεων να αποτελούν πόλο έλξης και να προσφέρουν
ολοκληρωµένα συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας στις ευρύτερες περιοχές
που αυτά δραστηριοποιούνται µε πιστοποιήµένες και επώνυµες λύσεις σε:
• ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ • ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ • ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ • ΗΛΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ • ΛΕΒΗΤΕΣ - ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΙΟΜΑΖΑΣ - PELLET ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ • ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΥΣ • ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ
Εγγύηση για την αναπτυξιακή πορεία της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ αποτελούν τα
αυστηρά αξιολογηµένα καταστήµατα-µέλη της και η σοβαρή εικόνα του
δικτύου της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ κατά την πολυετή παρουσία του στον χώρο.
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Η ENGAIA AE, µία από τις σηµαντικότερες ελληνικές εταιρίες στον κλάδο των
Συστηµάτων Ανανεώσιµης Ενέργειας, επέκτεινε τις δραστηριότητές της στην
εγκατάσταση µονάδων Μικρών Αιολικών και Βιοµάζας.
Σχετικά µε τα Μικρά Αιολικά και δεδοµένου του επενδυτικού ενδιαφέροντος
στον τοµέα, η εταιρία έχει διαµορφώσει σχετικές προτάσεις µε στόχο την
προσφορά εγκαταστάσεων που να διαθέτουν την γνωστή ποιότητα και την
αξιοπιστία που την καθιέρωσαν στον κλάδο.
Παράλληλα, η ENGAIA παρέχει καθετοποιηµένες υπηρεσίες στην παραγωγή
και εκµετάλλευση Βιοµάζας. Έχοντας δηµιουργήσει συνέργιες µε
προµηθευτές εξοπλισµού και µε τη δύναµη της πολυετούς εµπειρίας της στον
χώρο των Συστηµάτων Ανανεώσιµης Ενέργειας, η εταιρία προσφέρει σήµερα
λύσεις ως προς την αδειοδότηση, την υλοποίηση, την τροφοδοσία και τη
συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας µε τη χρήση βιοµάζας ως
πρώτη ύλη, εξασφαλίζοντας αισθητά µεγάλες αποδόσεις στους επενδυτές.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές µπορούν να
επισκεφθούν την έδρα της εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης ή τους κατά
τόπους συνεργάτες της.
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Το Μονοπάσσαλο Στήριγµα της Alumil (Helios 2100-180)
σε µεγάλα Φωτοβολταϊκά Πάρκα για Εδάφη µε Μεγάλες Κλίσεις.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη
Θήβα µε ισχύ 1,28 MW που βασίζεται στο µονοπάσσαλο στήριγµα HELIOS
2100-180 της ALUMIL. Στο έργο χρησιµοποιήθηκαν 5.451 panel Solar One
τύπου SF 220-30-1P235 και 1 κεντρικός Inverter Siemens PVS-1200.
Ο σχεδιασµός, η προµήθεια και η εγκατάσταση του µεγάλου αυτού έργου, της
Θηβαϊκής Ενεργειακής, πραγµατοποιήθηκε από την εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
SUNLIGHT ΑΒΕΕ, η οποία προσφέρει ολοκληρωµένες ενεργειακές λύσεις και
στον τοµέα των ΑΠΕ, µέσω εξοπλισµού υψηλής ποιότητας και υπηρεσιών
προστιθέµενης αξίας.
Η ALUMIL αναγνωρίζοντας την ανάγκη των εγκαταστατών της για κατασκευές
σε εδάφη µε µεγάλες κλίσεις, δηµιούργησε το νέο πρωτοποριακό σύστηµα
του µονού-πασσάλου στηρίγµατος (σειρά HELIOS 2100-180) προσφέροντας
µια γρήγορη και οικονοµική λύση θεµελίωσης σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα
συστήµατα στήριξης όπου χρησιµοποιείται µπετόν ή πραγµατοποιούνται
χωµατουργικά έργα µεγάλης κλίµακας.
Στο συγκεκριµένο έργο οι πάσσαλοι τοποθετήθηκαν κάθετα στο έδαφος
ακολουθώντας την καµπυλότητά του µε αποτέλεσµα να αντιµετωπιστεί η
κλίση του αγροτεµαχίου που στον άξονα Ανατολής – ∆ύσης έφτανε τις 4Ο.
Επιπλέον οδηγίες για την σειρά Η2100 - 180 και τα άλλα συστήµατα στήριξης
της ALUMIL SOLAR δίνονται στους αναλυτικούς τεχνικούς µας καταλόγους.
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Με πάνελ της ExelGroup θα υλοποιηθούν φωτοβολταϊκοί σταθµοί σε 15
σχολεία του ∆ήµου Λάρισας, ισχύος 10 kW ο κάθε ένας, καθώς και Σταθµού
436 kW στη Σκεπαστή Αγορά Nεάπολης.
Την προµήθεια και την εγκατάσταση των συστηµάτων ανέλαβε η εταιρία
∆έλτα Τεχνική, µετά από δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό που διεξήχθη, ενώ τα
πάνελ που θα χρησιµοποιηθούν ανήκουν στη σειρά ESP Series 60 poly της
ExelGroup.
Η πιστοποιηµένη από την TÜV Rheinland και την KIWA, σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα IEC 61215 Ed.2, IEC 61730 και IEC 61701 (αντοχή σε συνθήκες
αλατονέφωσης), σειρά προϊόντων της ExelGroup, ESP Series 60, έχει
σχεδιαστεί µε τις αυστηρότερες προδιαγραφές διεθνώς και µε βαθµό
απόδοσης που ξεπερνάει το 16%. Επίσης, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της
ExelGroup διαθέτουν πιστοποιητικό ευρωπαϊκής προέλευσης (made in
Europe).
Η υλοποίηση των έργων αναµένεται να έχει σηµαντικά οφέλη τόσο για τα
σχολεία όσο και για το ∆ήµο, καθώς θα οδηγήσει στην ενεργειακή αυτονοµία
των κτιρίων, εξοικονοµώντας σηµαντικούς πόρους.
Παράλληλα, σηµαντικά θα είναι τα οφέλη και σε περιβαλλοντικό επίπεδο,
καθώς η λειτουργία των έργων θα αποτρέψει την έκλυση περισσότερων από
700 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ExelGroup, κος Σταύρος Τριανταφύλλου δήλωσε
σχετικά: «Η επιλογή των φ/β πάνελ της ExelGroup για τα συγκεκριµένα έργα
πιστοποιεί για ακόµη µια φορά τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των προϊόντων
µας, τα οποία έχουν πλέον καθιερωθεί ως µια αξιόπιστη και ανταγωνιστική
λύση στην αγορά. Συνεχίζουµε να πιστεύουµε ότι η αξιοποίηση της ηλιακής
ενέργειας µέσω προϊόντων υψηλής ποιότητας πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα. Τέλος, µας ικανοποιεί ιδιαίτερα η εγκατάσταση συστηµάτων
ΑΠΕ σε δηµόσια κτίρια, η οποία δείχνει το δρόµο σε όλο και περισσότερους
πολίτες να επενδύσουν στην πράσινη ενέργεια µε Ελληνικά προϊόντα».
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Η Κυριακή 18 Νοεµβρίου 2012 ήταν µια πολύ ξεχωριστή µέρα για τη µη
κερδοσκοπική οργάνωση “Yaowawit School and Lodge” στην Kapong της Ν.
Ταϋλάνδης. Ένα ίδρυµα που δηµιουργήθηκε στον απόηχο της καταστροφής
που άφησε το τσουνάµι του 2004 στην ασιατική χώρα, για να στεγάσει παιδιά
που έχασαν τους γονείς τους στις πληµµύρες. Η Φ/Β εγκατάσταση τέθηκε σε
λειτουργία κατά τη διάρκεια τελετής εγκαινίων παρέχοντας καθαρή ενέργεια
στο ίδρυµα Yaowawit και το γειτονικό σχολείο, που φιλοξενεί 110 ορφανά και
κοινωνικά µειονεκτούντα παιδιά, ηλικίας 4-18 ετών. Tο συγκεκριµένο σχολείο
είναι το πρώτο οικοδόµηµα στην περιοχή µε δική του Φ/Β εγκατάσταση. 324
Φ/Β γεννήτριες Conergy θα παράγουν 227,4kWh ηµερησίως τροφοδοτώντας
µεταξύ άλλων τους υπολογιστές και το σύστηµα κλιµατισµού του σχολείου,
ενώ παράλληλα θα συνεισφέρουν στην εξοικονόµηση 43 τόνων CO2 ετησίως.
«Μας χαροποίησε ιδιαίτερα η ευκαιρία να εγκαταστήσουµε µια Φ/Β εγκατάσταση
στο Yaowawit, καθώς όχι µόνο θα δώσει την ευκαιρία στους µαθητές µας να
γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας της ηλιακής ενέργειας, αλλά θα µειώσει το
ενεργειακό µας κόστος για τα επόµενα 25 χρόνια. Νιώθουµε ιδιαίτερα
υπερήφανοι που είµαστε το πρώτο σχολείο στην επαρχία Phang Nga, ίσως και
σε όλη την Ταϋλάνδη, που έχει τη δική του Φ/Β εγκατάσταση και
ευχαριστούµε ιδιαιτέρως την Conergy για αυτή τη δωρεά. Θα φροντίσουµε
ώστε να γίνει κέντρο µάθησης τόσο για τους µαθητές µας όσο και για τις
κοινότητες της περιοχής και να αποτελέσει πρότυπο και παράδειγµα προς
µίµηση», δήλωσε ο επικεφαλής του σχολείου Kunchana Mailaeaid.
Η Φ/Β εγκατάσταση πραγµατοποιήθηκε χάρη στις δωρεές της Conergy, της
Γερµανικής Πρεσβείας στην Ταϋλάνδη και της µεταφορικής εταιρείας Logwin
Air+Ocean Thailand. Η Γερµανική Πρεσβεία προσέφερε 600.000 µπατ
Ταϋλάνδης, περίπου 15.000€, για το φιλανθρωπικό αυτό έργο. Η Conergy έχει
ενεργή παρουσία στην Ταϋλάνδη εδώ και πολλά χρόνια και ήδη κατασκευάζει
το έκτο Φ/Β πάρκο µεγάλης κλίµακας στην περιοχή. Πραγµατοποίησε δωρεάν
τη µελέτη του συστήµατος και παρείχε τον απαραίτητο εξοπλισµό για την
υλοποίηση της εγκατάστασης, ο οποίος µεταφέρθηκε µέσω της θυγατρικής
εταιρείας της Logwin Thai από τη Γερµανία στην περιοχή Kapong, περίπου
µιάµιση ώρα βόρεια του αεροδροµίου Phuket.
Το σχολείο δηµιουργήθηκε από πρωτοβουλία του Γερµανικού Υπουργείου
Εξωτερικών και µιας σειράς γερµανικών εταιρειών που βρίσκονται στην
Ταϋλάνδη. Το ίδρυµα Yaowawit και το σχολείο ιδρύθηκαν το 2006 από την
«Children’s World Academy» και εγκαινιάστηκαν από την Πριγκίπισσα Maha
Sakri Sirindhorn. Από τότε, 110 µαθητές χωρίς οικογένειες βρήκαν ένα νέο
σπίτι στις εγκαταστάσεις του.
«Στο σηµερινό ενεργειακό τοπίο µιλάµε συχνά για αποδόσεις επενδύσεων, για
οικονοµική προσιτότητα της καθαρής ενέργειας, για επιδοτήσεις και ξεχνάµε
να αναφερθούµε στον λόγο πίσω από την προσπάθεια που καταβάλλεται σε
παγκόσµιο επίπεδο για την αποφυγή της πυρηνικής και της συµβατικής
ενέργειας και τη στροφή στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, που είναι η
προστασία του περιβάλλοντος για εµάς και για το µέλλον των παιδιών µας»,
δήλωσε ο Marc Lohoff, Μέλος του ∆.Σ της Conergy, στα εγκαίνια. «Σήµερα
πρέπει να προστατεύσουµε τον κόσµο του αύριο, τον κόσµο αυτών των
παιδιών. Έτσι ολόκληρη η οµάδα της Conergy δεν µπορούσαµε να σκεφτούµε
καλύτερο τρόπο να συµβάλλουµε σε όλο αυτό, από το να παρέχουµε αυτό το
Φ/Β σύστηµα στο σχολείο. Ελπίζουµε πως µαζί µπορούµε να εµπνεύσουµε τις
αξίες της αειφορίας στην επόµενη γενιά».
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SMA
¡∂∂™ £À°∞∆ƒπ∫∂™ ∂∆∞πƒ∂π∂™ ™∆∏ Ãπ§∏
∫∞π ¡. ∞ºƒπ∫∏. ∞¡∆π∫∂πª∂¡√ ∆√À™ √π
¶ø§∏™∂π™ ∫∞π ∏ ∆∂Ã¡π∫∏ À¶√™∆∏ƒπ•∏

Η SMA επεκτείνει τη διεθνή παρουσία της, µε την έναρξη της λειτουργίας
θυγατρικών στους τοµείς των πωλήσεων και της τεχνικής υποστήριξης, στη
Νότια Αφρική και τη Χιλή. Σε αυτές τις αγορές που παρουσιάζουν σηµαντικές
προοπτικές για το µέλλον, η SMA, ο παγκόσµιος ηγέτης της αγοράς,
επικεντρώνεται αρχικά σε εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας, παρέχοντας
παράλληλα φωτοβολταϊκούς µετατροπείς και τεχνολογίες για φωτοβολταϊκά
συστήµατα κάθε µεγέθους. Επιπλέον, τα νέα γραφεία θα προσφέρουν ένα
ευρύ φάσµα υπηρεσιών, όπως επαγγελµατικές συµβουλευτικές υπηρεσίες για
το σχεδιασµό φωτοβολταϊκών έργων και υπηρεσίες εκπαίδευσης πελατών.
Με περισσότερες από 300 ηµέρες ηλιοφάνειας ετησίως, η Νότια Αφρική και η
Χιλή ανήκουν στις περιοχές του κόσµου µε την υψηλότερη ηλιακή
ακτινοβολία. Ταυτόχρονα, παρουσιάζουν θετικούς ρυθµούς οικονοµικής
ανάπτυξης, µε αντίστοιχη αύξηση στη ζήτηση για ενέργεια. Η SMA έχει ήδη
σηµειώσει τις πρώτες της επιτυχίες σε αυτές τις αναδυόµενες αγορές.
Η µεγαλύτερη έως τώρα φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη βορειοδυτική Χιλή
εξοπλίστηκε µε µετατροπείς τεχνολογίας αιχµής από την SMA.
Οι εγκατεστηµένοι τριφασικοί µετατροπείς από την οικογένεια προϊόντων
Sunny Tripower της SMA διαθέτουν τις απαραίτητες λειτουργίες διαχείρισης
δικτύου και έχουν επιτυχώς συνδεθεί στο Κεντρικό ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα
της Χιλής SIC (Sistema Interconectado Central). Στη Νότια Αφρική, η SMA έχει
ήδη αναλάβει πέντε έργα στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του Προγράµµατος
Προµήθειας Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές της Νοτίου Αφρικής. Μεγάλης
κλίµακας φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στην περιοχή του Northern Cape θα
υλοποιηθεί µε κεντρικούς µετατροπείς και υποσταθµούς µετασχηµατιστή
(Transformer Compact Stations) της SMA.
«Οι σηµαντικότερες αναπτυξιακές τάσεις θα προέλθουν από αγορές εκτός
Ευρώπης. Ειδικά σε χώρες µε υψηλή ηλιακή ακτινοβολία και ραγδαία
αυξανόµενη ενεργειακή ζήτηση, τα φωτοβολταϊκά ήδη αντιπροσωπεύουν την
πιο αποδοτική εναλλακτική, σε σχέση µε άλλες µορφές παραγωγής
ενέργειας. Ως εκ τούτου, η Χιλή και η Νότια Αφρική είναι αγορές στρατηγικής
σηµασίας για την SMA», εξηγεί ο Pierre-Pascal Urbon, εκπρόσωπος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και CEO της SMA. Με δεδοµένες τις συχνά δυσχερείς
περιβαλλοντικές συνθήκες και τις ακραίες θερµοκρασίες σε αυτές τις
περιοχές, η εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων, η υψηλή εξειδίκευση στην
τεχνολογία συστηµάτων και η άµεση και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη είναι
απαραίτητα στοιχεία για την αποδοτική λειτουργία µιας εγκατάστασης.
Η έναρξη λειτουργίας των γραφείων στο Santiago (Χιλή) και στο Centurion
(Νότια Αφρική) είναι ένα επιπλέον βήµα στην επιτυχηµένη στρατηγική
διεθνοποίησης της SMA. Η εταιρεία διαθέτει παρουσία σε όλες τις βασικές
αγορές φωτοβολταϊκών, σε 21 χώρες παγκοσµίως.

Για περισσότερες πληροφορίες στην
Ελλάδα:
Βίκυ Ζερβούδη
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KEBE
™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ ™∆√ DUBAI

Η ΚΕΒΕ, στα πλαίσια της ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητάς της,
συµµετείχε στη µεγαλύτερη, παγκοσµίως, έκθεση δοµικών υλικών και του
κατασκευαστικού κλάδου γενικότερα, «THE BIG 5 SHOW», στις 5-8 Νοεµβρίου
στο Dubai.
Για πρώτη φορά η ΚΕΒΕ παρουσίασε τα προϊόντα της στον Αραβικό κόσµο, ενώ
θετικές εντυπώσεις και σχόλια εισέπραξαν τα στελέχη της από εκπροσώπους
µεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών µε τους οποίους συναντήθηκαν.
Έγιναν σηµαντικές επαφές που θα συµβάλλουν στη θεµελίωση της
εξωστρέφειας της ΚΕΒΕ.

KEBE
Ã√ƒ∏°√™ ™∂ ∏ª∂ƒπ¢∞ ª∂ £∂ª∞:
«¶ƒ∞™π¡∞ ∫∞π ∞∂πº√ƒ∞ ∫∆∏ƒπ∞
¡∂∂™ ∆∞™∂π™ ∫∞π ¶ƒ√∆À¶∞ ™∆√¡
∫∆∏ƒπ∞∫√ ∆√ª∂∞»

Η Plus Energy LAB µε την υποστήριξη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
Θεσσαλονίκης και της ∆ΑΝΟΣ – An alliance member of BNP Paribas Real
Estate, διοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα: «Πράσινα και Αειφόρα
Κτήρια – Νέες τάσεις και πρότυπα στον κτηριακό τοµέα», το Σάββατο 24
Νοεµβρίου 2012 και ώρα 10:00 στο ξενοδοχείο Porto Palace, 26ης
Οκτωβρίου 65 – Λιµάνι, Θεσσαλονίκη.
Το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής και ο κίνδυνος µεγάλης περιβαλλοντικής
υποβάθµισης επιβάλλουν την άµεση λήψη µέτρων.
Το δηµόσιο ενδιαφέρον για την αειφορία και την ενεργειακή αποδοτικότητα
των κτιρίων έφερε τη νέα τάση για «πράσινα κτίρια».
Η ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε., ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη σε θέµατα προστασίας του
περιβάλλοντος και πρωτοπόρος στην εγκατάσταση νέων τεχνολογιών,
παρουσιάζει στον τεχνικό κόσµο το καινοτόµο ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ.
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KRANNICH SOLAR GREECE
™Àªª∂∆√Ã∏ ∆√À °∂¡π∫√À ¢π∂À£À¡∆∏
™∆√ 12√ ¢π∞∫√π¡√µ√À§∂À∆π∫√
™À¡∂¢ƒπ√ ∆√À EUROFES

Στις 23 & 24 Νοεµβρίου πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µας, και συγκεκριµένα
στη Βουλή των Ελλήνων, το 12ο ∆ιακοινοβουλευτικό Συνέδριο του Eurofes µε
θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα - Τρόποι
εξόδου από την οικονοµική κρίση». Το Eufores είναι Ευρωπαϊκό Forum, το οποίο
ασχολείται µε τις Α.Π.Ε. και την ενεργειακή αποδοτικότητα, ενώ διοργανώνει
κάθε χρόνο ένα συνέδριο στο οποίο συµµετέχουν βουλευτές των κοινοβουλίων
όλων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια του συνεδρίου
συµµετείχε ως προσκεκληµένος οµιλητής ο Αθανασίου Αλέξανδρος, Γεν. ∆ιευθυντής
της Krannich Solar, Γερµανικής εταιρείας µε εξειδίκευση και εµπειρία 17 χρόνων
στη χονδρική προµήθεια Φ/Β συστηµάτων. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε σχετικά
µε τη σπουδαιότητα των επενδύσεων στα Φ/Β στις τοπικές αγορές: «Οι εγκαταστάσεις
Φ/Β σταθµών λαµβάνουν χώρα στο σύνολο της επικράτειας, δίνοντας πνοή στην
ελληνική επαρχία. Με αυτό τον τρόπο δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας τόσο
για επαγγελµατίες εγκαταστάτες, όσο και για προσωπικό τεχνικής κατάρτισης».
Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Αθανασίου είχαν ως ακολούθως:
Ποιος είναι ο ρόλος των επενδύσεων στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για
την ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας;
Οι επενδύσεις στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αποτελούν µία σηµαντική
επιχειρηµατική ευκαιρία ανάπτυξης για την χώρα µας στην κρίσιµη περίοδο
που διανύει. Ως αναφορά τα Φ/Β συστήµατα, η εγκατάστασή τους προσφέρει
µε βάση τα ευρωπαϊκά δεδοµένα ικανοποιητικές αποδόσεις στους επενδυτές
και κατ’ επέκταση συµβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας.
Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο εξοπλισµός των Φ/Β εγκαταστάσεων εισάγεται
από το εξωτερικό και πιο συγκεκριµένα από χώρες όπως η Γερµανία και η Κίνα,
η όλη διαδικασία µεταφράζεται σε άµεσα έσοδα για την χώρα µας εξαιτίας
της φορολόγησης και της απόδοσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
Επιπρόσθετα, η προµήθεια όλων των λοιπών υλικών πλην των φωτοβολταϊκών
πάνελ και των µετατροπέων ρεύµατος, πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο από
ελληνικές εταιρείες. Αναλυτικότερα, για κάθε έργο που εκτελείται, το ποσοστό
του προϋπολογισµού που φορολογείται στην Ελλάδα κυµαίνεται µεταξύ 55% 60%. Σε µία χώρα µε ώριµη αγορά ανανεώσιµων πηγών ενέργειας όπως η
Γερµανία, το αντίστοιχο ποσοστό υπολογίζεται µεταξύ 60%-65%. Λαµβάνοντας
υπόψη ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση οι µετατροπείς ρεύµατος είναι
κυρίως γερµανικής προέλευσης, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι Φ/Β
εγκαταστάσεις αποτελούν µία αρκετά κερδοφόρα επένδυση για τη χώρα µας.
Συζητείται έντονα η δυνατότητα τοποθέτησης αυτόνοµων συστηµάτων στα
νησιά της Ελλάδος. Η Krannich Solar διαβλέπει κάποια επιχειρηµατική
ευκαιρία στη συγκεκριµένη ενέργεια;
Το συγκεκριµένο εγχείρηµα αποτελεί αδιαµφισβήτητα µια σηµαντική επιχειρηµατική
ευκαιρία που θα πρέπει να αξιοποιηθεί ουσιαστικά από τη χώρα µας και κατ’ επέκταση
και από τις εταιρείες του κλάδου της ενέργειας. Η τοποθέτηση αυτόνοµων συστηµάτων
συµβάλλει στην επίτευξη του γενικότερου περιβαλλοντολογικού και όχι µόνο στόχου
που ενστερνίζεται και η εταιρεία µας. Αυτός ο στόχος είναι η ενεργειακή αυτονοµία
της Ελλάδος αποκλειστικά µε την χρήση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.).
Η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών µέσω της ιδιοκατανάλωσης αποτελεί στην
πράξη το πρώτο βήµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του συγκεκριµένου στόχου.
Ουσιαστικά ο καταναλωτής παράγει την ενέργεια που χρειάζεται, παραµένοντας
ανεπηρέαστος από τις αυξήσεις των Εταιρειών Ηλεκτροδότησης, ενώ παράλληλα
εξασφαλίζει την ενεργειακή αυτονοµία του. Επόµενο βήµα κατόπιν υλοποίησης
πολυάριθµων Φ/Β εγκαταστάσεων, αλλά και γενικότερα εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.,
θα µπορούσε να αποτελέσει η αποθήκευση ενέργειας, η οποία θα ήταν
επαρκής ώστε να µας οδηγήσει στην διακοπή της εισαγωγής ρεύµατος από το
εξωτερικό και τέλος στην εξαγωγή αυτού σε άλλες χώρες.
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SMA
¶ƒ√ª∏£∂À∂π ∆√À™ ª∂∆∞∆ƒ√¶∂π™ °π∞ ªπ∞
∞¶√ ∆π™ º/µ ∂°∫∞∆∞™∆∞™∂π™ ª∂°∞§∏™
∫§πª∞∫∞™ ™∆∏¡ ∞ºƒπ∫∏

Μία από τις πρώτες φωτοβολταϊκές εγκταστάσεις µεγάλης κλίµακας στην
Αφρική πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία, την άνοιξη του 2013. Η SMA θα
διαθέσει 84 µετατροπείς Sunny Central 800CP για το φωτοβολταϊκό έργο
Kalkbult, ισχύος 75 µεγαβάτ, στη βορειοδυτική Νότιο Αφρική. Επίσης, µε την
παροχή 42 υποσταθµών µετασχηµατιστή (Transformer Compact Stations), η
SMA προσφέρει τη λύση µέσης τάσης για τη διασύνδεση του έργου µε το
δίκτυο. Επιπροσθέτως, θα παραδοθούν από το εργοστάσιο παραγωγής της
SMA στη Γερµανία, 840 Sunny String Monitors για την επιτήρηση των
στοιχειοσειρών.
Το µεγάλης κλίµακας αυτό έργο, πραγµατοποιείται από τη νορβηγική εταιρεία
Scatec, πάροχο φωτοβολταϊκών λύσεων για την αξιοποίηση της ηλιακής
ενέργειας, σε µία από τις πιο ηλιόλουστες περιοχές του κόσµου. Το έργο
υλοποιείται στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου των προγραµµάτων προµήθειας
ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές της Νοτίου Αφρικής. Σε µία έκταση ίση µε
περίπου 140 γήπεδα ποδοσφαίρου, θα παράγονται 145 εκατοµµύρια
κιλοβατώρες ηλιακής ενέργειας. Αυτό ισούται µε την ενεργειακή ζήτηση
περίπου 35.000 νοικοκυριών της Νοτίου Αφρικής.
«Το έργο ανατέθηκε στην SMA χάρη στη σηµασία που δίνουµε στο
Σταθµισµένο Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας (LCOE: Levelized Costs of
Electricity) και στην παρουσία µας στην αγορά της Νοτίου Αφρικής», λέει ο
Joseph Mashao, Γενικός ∆ιευθυντής της SMA South Africa. «Η συλλογική
εµπειρία της Scatec και της SMA, σε παγκόσµια κλίµακα, διαβεβαιώνει τις
εθνικές αρχές της Νοτίου Αφρικής ότι η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση θα είναι
µία µεγάλη επιτυχία και ένα πραγµατικά εµβληµατικό έργο», συµπλήρωσε.
Αρκετές απαιτητικές δοκιµές αντοχής, καθώς και η παγκόσµια χρήση των
κεντρικών µετατροπέων της SMA, έχουν αποδείξει µε εντυπωσιακό τρόπο την
καταλληλότητά τους για τις απαιτητικές κλιµατικές συνθήκες της Νοτίου
Αφρικής. Ειδικά, οι δυνατότητες των µετατροπέων της SMA υπό συνθήκες
ακραίας ζέστης, όπως αυτές που επικρατούν στην περιοχή του Northern Cape,
όπου και πραγµατοποιείται το φωτοβολταϊκό έργο Kalkbult, είναι
θεµελιώδους σηµασίας. Σηµειώνεται ότι η περιοχή αυτή είναι µία από τις
δέκα περιοχές µε τη µεγαλύτερη ηλιοφάνεια στον κόσµο, εµφανίζοντας
εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες.
Για περισσότερες πληροφορίες
στην Ελλάδα:
Βίκυ Ζερβούδη
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PluS ENeRGy LAB
√ƒ°∞¡ø™∏ ∏ª∂ƒπ¢∞™ ª∂ £∂ª∞:
«¶ƒ∞™π¡∞ ∫∞π ∞∂πº√ƒ∞ ∫∆∏ƒπ∞
¡∂∂™ ∆∞™∂π™ ∫∞π ¶ƒ√∆À¶∞ ™∆√¡
∫∆∏ƒπ∫√ ∆√ª∂∞»

Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη το Σάββατο 24.11.2012 µε θέµα “Πράσινα και Αειφόρα Κτήρια –
Νέες τάσεις και πρότυπα στον κτηριακό τοµέα” την οποία διοργάνωσε η
εταιρεία Plus Energy LAB µε την υποστήριξη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ∆ΑΝΟΣ – Σε συνεργασία µε την BNP Paribas
Real Estate.
Ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κύριος Θεόδωρος Καράογλου απέστειλε
χαιρετισµό και εκπροσωπήθηκε από τον κύριο Γιώργο Πανώρια. Χαιρετισµό
επίσης απέστειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας &
Κλιµατικής Αλλαγής κύριος Σταύρος Καλαφάτης. Την εκδήλωση τίµησαν µε την
παρουσία τους ο κύριος Στράτος Σιµόπουλος, Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων
Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, η κυρία Μυρτώ ∆εσποτίδη, Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ και η κυρία Όλγα Πάππα,
Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης.
Τα θέµατα που παρουσιάστηκαν στην ηµερίδα ήταν:
• Παθητικά Κτήρια, Ciaran O’Leary, MEng, BEng, Πολ. Mηχανικός, Certified
Passive House Designer
• Αειφορία και Πιστοποίηση BREEAM, Αλίς Κοροβέση Μ.D. Plus Energy LAB
Αειφόρος Ανάπτυξη και Πράσινα Κτήρια, Αγλαϊα Ντίλη, BSc, MSc, MBA,
Global Sustainability Professional
• Φωτοβολταϊκά Συστήµατα, Προοπτικές και Ένταξη στο Οικιστικό
Περιβάλλον, Ευσταθία Κολεντίνη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, Ph.D Evilion
Systems
• Εκτίµηση Ακινήτων και Νέα Πρότυπα Κατασκευής, Φώφη Πασχαλίδου,
∆ιευθύντρια γραφείου Θεσσαλονίκης της ∆ΑΝΟΣ – An alliance member of
BNP Paribas Real Estate.
• Σύστηµα ∆όµησης ΟΡΘΟBLOCK - ΚΕΒΕ A.E., Βασίλης Κακουτόπουλος,
Πολιτικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύµβουλος Πωλήσεων ΚΕΒΕ
• Προϊόντα & λύσεις αλουµινίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης - DP Hellas,
Γιώργος Χατζηδηµητρίου, Μηχανικός Βιοµηχανικού Σχεδιασµού &
Πιστοποιήσεων
• Θερµές ευχαριστίες στον κύριο ∆ηµήτρη Χατζόπουλο, Αρχιτέκτονα, µέλος
του ∆.Σ.του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης για τον συντονισµό της
ηµερίδας.
Ευχαριστούµε επίσης θερµά τους οµιλητές για την παρουσία τους στην
ηµερίδα, τους χορηγούς της ηµερίδας ΚΕΒΕ Α.Ε. – Κεραµουργία Βορείου
Ελλάδας και DP Hellas, τους χορηγούς επικοινωνίας, ECON3, epixeiro.gr και
perivallon21.gr, την διοίκηση και το προσωπικό του ξενοδοχείου Porto Palace
για την άψογη συνεργασία και εξυπηρέτηση καθώς και όλους τους
συµµετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες
Για την Plus Energy LAB
Αλίς Κοροβέση, M.D.
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KACO NEW ENERGY
∫∞∆∞™∫∂À∏ ∆√À ª∂°∞§À∆∂ƒ√À
ºø∆√µ√§∆∞´∫√À ∏§π∞∫√À ™∆∞£ª√À

Ο ήλιος ανατέλλει στο Τέξας: Η KACO new energy προµηθεύει µε 400 MW
ηλιακής ενέργειας 70.000 νοικοκυριά
Χάρη στην µεγαλύτερη παραγγελία στην ιστορία της εταιρείας, ο
κατασκευαστής µετατροπέων από το Neckarsulm συµµετέχει πλέον στα
µεγαλύτερα έργα, κλίµακας παρόχων ηλεκτρικού ρεύµατος.
Στο San Antonio, Texas, ένα από τα πιο σηµαντικά φωτοβολταϊκά έργα της
εποχής µας αρχίζει να πραγµατοποιείται. Η CPS Energy, η εταιρεία κοινής
ωφελείας της έβδοµης µεγαλύτερη πόλης στις ΗΠΑ, έδωσε το πράσινο φως
τον Ιούλιο. Η CPS Energy ανέθεσε στην OCI Solar Power, την Αµερικανική
θυγατρική της OCI Enterprises µε έδρα στην Νότια Κορέα, την κατασκευή του
µεγαλύτερου φωτοβολταϊκού ηλιακού σταθµού παραγωγής ενέργειας στην
πολιτεία του Τέξας. Στην αναζήτησή της για τους καλύτερους διαθέσιµους
µετατροπείς για αυτό το µεγάλο έργο, η OCI επέλεξε από τη Γερµανική
εταιρεία κατασκευής µετατροπέων, KACO new energy την καταξιωµένη σειρά
XP. Στην έκδοση για εξωτερικό χώρο µε εξωτερικούς µετασχηµατιστές και
επιπλέον διακόπτη κυκλώµατος AC, οι κεντρικοί µετατροπείς θα
τοποθετηθούν για να σχηµατίσουν λειτουργικές µονάδες που ονοµάζονται IPS
(Integrated Power Stations). Όπως ακριβώς οι εταίροι Nexolon και ERCAM
Trackers, η KACO new energy θα δηµιουργήσει το δικό της εργοστάσιο στο Σαν
Αντόνιο, δηµιουργώντας έτσι περισσότερες από 70 νέες θέσεις εργασίας.
Η µεγαλύτερη παραγγελία στην ιστορία της εταιρείας, θα είναι υπεύθυνη για
όγκο τζίρου περίπου 500 εκατοµµύρια δολάρια για τα επόµενα δέκα χρόνια.
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CONERGY
Ã√ƒ∏°√™ ™∆√ ™À¡∂¢ƒπ√ TIREC 2012 SOLAR TURKEY ™∆∏¡ ∆√Àƒ∫π∞

Η βιώσιµη ανάπτυξη µέσω τεχνολογιών ΑΠΕ ήταν το κύριο θέµα της ατζέντας
του 4ου συνεδρίου ηλιακής ενέργειας “Solar Turkey 2012 - Project
Development & Manufacturing Opportunities in Turkey's Solar Power Market”
που πραγµατοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 16 & 17 Οκτωβρίου 2012.
Το συνέδριο, στο οποίο η Conergy ήταν αργυρός χορηγός και εκθέτης,
συγκέντρωσε το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών, εκπροσώπων της τουρκικής
κυβέρνησης αλλά και της τουρκικής βιοµηχανίας ΑΠΕ, οι οποίοι είχαν τη
δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις για τις επιχειρηµατικές
ευκαιρίες που δίνει στους υποψήφιους επενδυτές η αγορά της Τουρκίας αλλά
και της ευρύτερης περιοχής.
Η Conergy συµµετείχε στο συνέδριο θέλοντας να διερευνήσει περαιτέρω τις
επενδυτικές ευκαιρίες στην Τουρκία. (ς µια από τις πρωτοπόρους εταιρίες
διεθνώς στο τοµέα της ηλιακής ενέργειας και έχοντας στα 14 χρόνια
λειτουργίας της παράξει και διαθέσει πάνω από 2 GW ηλιακής ενέργειας, µε
εκτεταµένο διεθνές δίκτυο πωλήσεων, µε προσωπικό που δραστηριοποιείται
σε 40 χώρες σε 5 ηπείρους, και µε περισσότερο από τα τρία τέταρτα των
πωλήσεων της εταιρείας να προέρχεται από τις διεθνείς αγορές ηλιακής
ενέργειας, παρακολουθεί διαρκώς τις νέες τάσεις της αγοράς και τις
επιχειρηµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Tο συνέδριο που διοργανώθηκε από την “Green Power Conferences”
περιλάµβανε τρεις θεµατικές ενότητες (Ηλιακή ενέργεια, Αιολική ενέργεια,
Γεωθερµία) όπου εκπρόσωποι τοπικών και διεθνών εταιρειών µίλησαν για τις
ευκαιρίες στην εγχώρια αγορά, τα προβλήµατα αλλά και τις προτεινόµενες
λύσεις για µια βιώσιµη ανάπτυξη.
Ο Πρόεδρος της Conergy Ελλάδος ∆ρ. Στέφανος Μελισσόπουλος ήταν
οµιλητής στη θεµατική ενότητα για την ηλιακή ενέργεια για θέµατα σχετικά
µε την ανάπτυξη έργων µεγάλης κλίµακας, τα στάδια και τη διαχείριση των
κινδύνων. Στην οµιλία του, µεταξύ άλλων, ο κ. Μελισσόπουλος δήλωσε τα
εξής: «Η Τουρκία αποτελεί µια ανερχόµενη αγορά και οι προοπτικές
ανάπτυξης διαφαίνονται λαµπρές και πολλά υποσχόµενες. Παρακολουθούµε
τις τελευταίες εξελίξεις και τις µελλοντικές προοπτικές προκειµένου να
διερευνήσουµε τις επιχειρηµατικές µας ευκαιρίες και να συνάψουµε τις
απαραίτητες συνεργασίες. Οι συνθήκες είναι σίγουρα ευνοϊκές και εµείς
είµαστε εδώ για να υποστηρίξουµε µε τη πολυετή εµπειρία µας, τα υψηλής
ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες µας τους συνεργάτες µας, στην
αναδυόµενη αυτή αγορά ηλιακής ενέργειας. Αυτή η προσπάθεια κινείται στη
σωστή κατεύθυνση και πιστεύω ότι θα αποφέρει τα µέγιστα οφέλη για όλους.
Με την παρουσία µας εδώ καταφέραµε να σχηµατίσουµε µια πιο
ολοκληρωµένη εικόνα για την τουρκική αγορά ηλιακής ενέργειας µέσα από
συναντήσεις µε εκπροσώπους της τουρκικής κυβέρνησης και της αγοράς».
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¢π∏ª∂ƒπ¢∞
GSB ∂¡∞™ ∫√™ª√™ ¶√π√∆∏∆∞™

Με απόλυτη επιτυχία οργανώθηκε η ∆ιηµερίδα µε τίτλο «GSB, ένας κόσµος
ποιότητας» που οργανώθηκε απο το περιοδικό ECON3 και την εταιρία
επικοινωνίας Profilgroup, στο αµφιθέατρο του Ιδρύµατος Ε. Ευγενίδη, στην
Αθήνα στις 5 και 6 ∆εκεµβρίου 2012.
Η εκδήλωση αποτελεί την απαρχή µιας σειράς εκδηλώσεων του κορυφαίου
ευρωπαϊκού οργανισµού ποιότητας GSB στην Ελλάδα.
O GSB International είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός πιστοποίησης
ποιότητας βαφής αλουµινίου και σιδήρου µε έδρα την Γερµανία. Ιδρύθηκε το
1976 στο Μόναχο της Γερµανίας και σήµερα αριθµεί περισσότερα από 180
µέλη σε πάνω από 25 χώρες παγκοσµίως. Αποτελούµενος από το σώµα των
µελών, το διοικητικό συµβούλιο και τις αντίστοιχες τεχνικές επιτροπές για το
αλουµίνιο και το σίδηρο, προσπαθεί µέσα από συνεχείς έρευνες και µελέτες
σε συνεργασία µε διάφορους τοµείς της βιοµηχανίας, ερευνητικά ινστιτούτα
και παραγωγούς πρώτων υλών ,να εξελίσσει συνεχώς κανόνες ελέγχου
ποιότητας βαφής βάση της τεχνολογικής προόδου και των καθηµερινά
αυξανόµενων αναγκών, παρέχοντας πολύτιµες υπηρεσίες στη διάθεση των
κατασκευαστών, των αρχιτεκτόνων, των υπεύθυνων έργων και τελικώς των
καταναλωτών
Μέλη του οργανισµού αποτελούν βαφείς αλουµινίου και σιδήρου, παραγωγοί
πουδρών βαφής και χηµικών, παραγωγοί µηχανηµάτων και εξοπλισµού βαφής
καθώς και ινστιτούτα και ιδιώτες που δρστηριοποιούνται στον τοµέα της
έρευνας διεθνώς.
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Η διηµερίδα πλαισιώθηκε από εγνωσµένου κύρους Καθηγητές Πολυτεχνείου,
και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της ηλεκτροστατικής
βαφής.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αλουµινίου, κος
Ελευθέριος Ταφρόγλου, ο Γενικός Γραµµατέας της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Βιοτεχνών Αλουµινοσιδηροκατασκευαστών ΠΟΒΑΣ και η πρόεδρος του
Συνδέσµου κατασκευαστών Αλουµινίου ΣΕΚΑ κα ∆ήµητρα Κοντελέ.
Οι εργασίες της ηµερίδας άρχισαν µε τις ενδιαφέρουσες οµιλίες του
Προέδρου, αντιπροέδρου και Γενικού ∆ιευθυντή του οµίλου GSB και
συνεχίσθηκαν µε τεχνικές παρουσιάσεις από τις εταιρίες AKZO NOBEL,
NEOKEM, INVER, HENKEL, ALUFINISH, SURF CHEM.
Στην ηµερίδα παρευρέθησαν πλήθος συνέδρων από διάφορους κλάδους όπως
Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Εταιρίες Κατασκευής κουφωµάτων,
Εµπορικές εταιρίες, Εταιρίες βαφής, ∆ιελάσεις Αλουµινίου οι οποίοι
παρακολούθησαν τις συνεδρίες µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες AKZO NOBEL, ALUFINISH, ALUMIL,
APERTO, BMC, INVER, HENKEL, NEOKEM, SPAL, SURFCHEM και υποστηρικτές
οι εταιρείες ETEM, ROMKA.
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SMA
∂ƒ∂À¡∏∆π∫√ ∂ƒ°√ «GIGA PV» °π∞ º/µ
™À™∆∏ª∞∆∞ ª∂°∞§∏™ ∫§πª∞∫∞™ ™∂
Ãøƒ∂™ ª∂ Àæ∏§∏ ∏§π√º∞¡∂π∞

Η SMA, κατασκευάστρια ηλιακών µετατροπέων και ειδική στα Φ/Β συστήµατα, η
TÜV Rheinland, παγκόσµιος ηγέτης στις υπηρεσίες δοκιµών στον τοµέα της
ηλιακής ενέργειας και το Πανεπιστήµιο του Kassel ένωσαν τις δυνάµεις τους
σε ένα ερευνητικό έργο για τη βελτιστοποίηση Φ/Β συστηµάτων µεγάλης
κλίµακας, προς εγκατάσταση σε περιοχές µε υψηλή ηλιοφάνεια. Οι στόχοι του
ερευνητικού έργου “Giga PV” είναι η βέλτιστη προσαρµογή των µεµονωµένων
εξαρτηµάτων σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και η περαιτέρω µείωση
του κόστους για τα Φ/Β συστήµατα µεγάλης κλίµακας. Η SMA θα διαχειριστεί
το ερευνητικό έργο, η διάρκεια του οποίου έχει οριστεί στα τρία χρόνια.
Η περιοχή του ισηµερινού προσφέρει άριστες συνθήκες για την παραγωγή ηλιακής
ενέργειας. Οι Φ/Β εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας, µε ισχύ στο φάσµα των
γιγαβάτ, που εκτείνονται σε αρκετά τετραγωνικά χιλιόµετρα και τροφοδοτούν
απευθείας µε ηλεκτρικό ρεύµα το δίκτυο υψηλής τάσης, είναι απολύτως
συµβατές µε τον σκοπό αυτό.
Ωστόσο, οι συχνά ακραίες κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν επί τόπου
θέτουν προκλήσεις στις εγκατάστασεις και τα εξαρτήµατά τους. Αυτά τα Φ/Β
συστήµατα πρέπει να βελτιστοποιηθούν ώστε να αντέχουν στην ακραία ζέστη,
τις βροχές των µουσσώνων και τις καταιγίδες της ερήµου, παραµένοντας
παράλληλα οικονοµικά βιώσιµα. Τα αποτελέσµατα του έργου αναµένεται να
βοηθήσουν στην ενδυνάµωση του ηγετικού προφίλ της γερµανικής βιοµηχανίας
Φ/Β, όσον αφορά στην καινοτοµία και τoν εξαγωγικό προσανατολισµό, καθώς
και στην ανάπτυξη µελλοντικών αγορών µε αναπτυξιακές τάσεις.
Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των τριών επόµενων ετών, η SMA, η TÜV Rheinland
και το Πανεπιστήµιο του Kassel θα συνεργάζονται στο πλαίσιο του ερευνητικού
έργου που υποστηρίζεται από το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας,
έτσι ώστε, πέρα από τη βελτιστοποίηση του µοντέλου του συστήµατος, τα Φ/Β
πλαίσια και οι µετατροπείς να επιτύχουν σηµαντική µείωση στο κόστος για
Φ/Β συστήµατα. Η Hanwha Q.CELLS GmbH, παραγωγός Φ/Β πλαισίων, είναι
ένας επιπλέον συνεργάτης. Tο έργο “Giga PV” είναι ένα από τα πολλά
συνεργατικά ερευνητικά προγράµµατα που ξεκίνησαν πρόσφατα, στο πλαίσιο
της Συµµαχίας για την Καινοτοµία στα Φ/Β (“Innovationsallianz Photovoltaik”
- Alliance for Innovation in Photovoltaics) και υποστηρίζονται από το
Οµοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας, καθώς και το Οµοσπονδιακό
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας.
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SOLAR FRONTIER
∏ª∂ƒπ¢∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™

Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ηµερίδα ενηµέρωσης SOLAR FRONTIER
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τους συµµετέχοντες στην ηµερίδα που
διοργάνωσε η εταιρεία µας Olympic Engineering & Consulting την Τρίτη 11-122012 για τα πρωτοποριακά, υψηλής απόδοσης φωτοβολταϊκά πάνελ της Solar
Frontier, τα οποία επιτυγχάνουν +10% µεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας
(δηλαδή ταχύτερη απόσβεση της επένδυσής σας). Οµιλητές ήταν οι κύριοι
Valter Pische (Sales Manager Southern Europe ) και Giuseppe DeBenedictis
(Technical Director, Mediterranean Area ), υπεύθυνοι του τοµέα Ευρώπης της
Solar Frontier.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας CIS που ενσωµατώνουν τα φωτοβολταϊκά
πάνελ της Solar Frontier. Οι παραβρισκόµενοι επαγγελµατίες και ιδιώτες είχαν
την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήµατά τους αλλά και να παρακολουθήσουν
πλήθος εγκαταστάσεων µε Solar Frontier φωτοβολταϊκούς συλλέκτες.
Παρουσιάστηκαν παραδείγµατα εγκαταστάσεων από όλο τον κόσµο, που
κοινό τους χαρακτηριστικό είναι οι µεγάλες αποδόσεις κάτω και από τις πιο
αντίξοες συνθήκες.
Οι κύριοι Valter Pische και Giuseppe DeBenedictis, εξέφρασαν τις ευχαριστίες
τους για την συµµετοχή και το επίπεδο της οργάνωσης της ηµερίδας και µας
υποσχέθηκαν πως σύντοµα θα την επαναλάβουν.

O κος Valter Pische Sales Manager
Southern Europe

Ο κος Giuseppe DeBenedictis Technical
Director, Mediterranean Area

Για περισσότερες πληροφορίες
Σιδηροκαστρίτης Α. Ζώης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός &
Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ
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¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∂∆∞πƒπø¡
ABB Α.Ε. - ALEO SOLAR AG - ALUMIL - CRYPTO AE - SOLAR FRONTIER
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ABB-WELCOME

Welcome to life, welcome home

ABB

Καλωσήρθατε σε µια νέα εποχή. Καλωσορίστε τους καλεσµένους σας, µε τη
νέα σειρά οθονών αφής και θυροτηλεφώνων εξωθύρων της ΑΒΒ. Υψηλή
ποιότητα κατασκευής και εξαιρετικός σχεδιασµός που έχει αποσπάσει
πολλαπλά βραβεία, σε συνδυασµό µε ασφάλεια και ευκολία στη χρήση.
Η νέα σειρά ABB-Welcome µεταφέρει την εικόνα και τον ήχο από την
εξώθυρα, ενηµερώνοντας για την παρουσία επισκεπτών στην είσοδο.
Οποιαδήποτε στιγµή, γνωρίζετε ποιος ακριβώς βρίσκεται στην εξώπορτα του
σπιτιού σας και µε αναλυτικό ιστορικό είστε πάντα ενήµεροι για το ποιος
κάλεσε ενώ λείπατε.
Η σειρά ABB-Welcome αποτελείται από τις εξωτερικές και εσωτερικές
µονάδες (οθόνες αφής & θυροτηλέφωνα), που µεταδίδουν και λαµβάνουν την
εικόνα ή τον ήχο µέσω ενός κυκλώµατος 2 καλωδίων, που καθιστά το σύστηµα
ικανό να εγκαταστθεί σε υπάρχουσες ή νέες κατοικίες.
Οθόνη αφής 7’’ ABB-Welcome Touch
Υψηλής ανάλυσης έγχρωµη οθόνη TFT µε XXL διαστάσεις 7’’ (διαγώνιος
17,8cm), αυτόµατη προβολή του επισκέπτη στην οθόνη της µονάδας, σε
smartphone ή tablet*. Σε περίπτωση απουσίας σας από το σπίτι, η µονάδα
αποθηκεύει στη µνήµη 3 φωτογραφίες του επισκέπτη. Κατά τη συνδιάλεξη,
είναι δυνατή η αποθήκευση φωτογραφιών οποιαδήποτε στιγµή, καταγραφή
πλήρους ιστορικού γεγονότων (ποιος χτύπησε το κουδούνι και πότε),
λειτουργία ψηφιακής κορνίζας σε κατάσταση αναµονής, εύκολη χρήση µε 6
πλήκτρα για τις βασικές λειτουργίες, 5 διαφορετικοί ήχοι κλήσης,
ρυθµιζόµενη ένταση µεγαφώνου, λειτουργία αυτόµατου ανοίγµατος πόρτας
µε το πάτηµα του κουδουνιού. Επιλογή από 3 χρώµατα (λευκό-αλουµίνιοανθρακίτης).

*απαραίτητο εξάρτηµα IP gateway. Με τη χρήση κατάλληλης εφαρµογής
(application) για Apple iOS και Android, το smartphone ή το tablet
µετατρέπεται σε φορητή εσωτερική µονάδα του συστήµατος ABB-Welcome.
τα iPhone και iPad είναι καταχωρηµένα εµπορικά σήµατα της Apple Inc.
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Εξωτερική µονάδα εικόνας (video)
Κατασκευή από εξαιρετικής ποιότητας ανοξείδωτο
ατσάλι, αυτόµατη µετάβαση από λειτουργία ηµέρας σε
λειτουργία νύχτας µε εντυπωσιακό φωτισµό LED,
λειτουργία hands-free, κάµερα µε µεγάλη γωνία θέασης
κατασκευασµένη από υλικό ανθεκτικό σε βανδαλισµούς,
υψηλή ακουστικότητα και αλλαγή ετικετών µέσω
κρυφού µηχανισµού για προστασία από µη
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, εύκολη και γρήγορη
εγκατάσταση.

Θυροτηλέφωνο µε ακουστικό
Λειτουργικός σχεδιασµός µε 3 φωτιζόµενα πλήκτρα που
εκτελούν όλες τις εντολές, σίγαση κουδουνιού κλήσης
και µικροφώνου, ενεργοποίηση των πλήκτρων χωρίς τη
χρήση του ακουστικού, διαφορετικός ήχος κλήσης
µεταξύ ήχου κλήσης διαµερίσµατος και εξώθυρας, 5
διαφορετικοί ήχοι κλήσης. Επιλογή από 3 χρώµατα
(λευκό-αλουµίνιο-ανθρακίτης).

Θυροτηλέφωνο µε οθόνη πληροφοριών
Ενσωµάτωση και οµοιοµορφία µε τις σειρές διακοπτών
φωτισµού Future, Solo, Axcent, Carat και Reflex, µε
µεγάλη µονόχρωµη φωτιζόµενη οθόνη 1,5" (3,8 cm),
αυτόµατη ενεργοποίηση της οθόνης κατά το πάτηµα του
κουδουνιού, 4 πλήκτρα για την εκτέλεση όλων των
λειτουργιών και 5 διαφορετικούς ήχους κλήσης µε
ρυθµιζόµενη ένταση.

Το σύστηµα ABB-Welcome έχει ήδη αποσπάσει πολλαπλά βραβεία
σχεδιασµού.

Ενισχύστε την ασφάλεια του σπιτιού σας και θωρακίστε το χώρο σας µε το νέο
σύστηµα υποδοχής και επικοινωνίας, ABB-Welcome.
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ALEO SOLAR AG

Πάνελ High Efficiency

ALEO SOLAR AG

Η aleo solar AG θα αρχίσει να διαθέτει από τις αρχές του 2013 πάνελ, τα οποία
αξιοποιούν ακόµα αποδοτικότερα το ηλιακό φως χάρη στο κρύσταλλο
µειωµένων αντανακλάσεων, τη µεµβράνη EVA υψηλής διαφάνειας και τις
ειδικές συνδέσεις των κυψελών τους. Τα µονοκρυσταλλικά πάνελ S_19 και
S_79 και τα πολυκρυσταλλικά πάνελ S_18 και S_24 της aleo επιτυγχάνουν
έτσι υψηλότερες κατηγορίες απόδοσης. Για την ενσωµάτωση στην οροφή, τα
πάνελ High Efficiency διατίθενται σε ορισµένες χώρες και µε το πλαίσιο Solrif.
Χάρη σε µία λεπτή επίστρωση στην επιφάνεια του κρυστάλλου, το
χρησιµοποιούµενο κρύσταλλο µειωµένων αντανακλάσεων επιτρέπει τη
διείσδυση ακόµα περισσότερου φωτός στο πάνελ. Η µεµβράνη EVA
χαρακτηρίζεται από υψηλότερη φωτοδιαπερατότητα, ιδιαίτερα στο φάσµα
της υπεριώδους ακτινοβολίας. Η απόδοση της νέας σειράς πάνελ είναι ακόµα
πιο υψηλή χάρη στις ειδικές συνδέσεις των κυψελών: Το «Light Harvesting
String» (LHS) κατευθύνει µε την αρθρωτή επιφάνειά του περισσότερο φως
στις φωτοβολταϊκές κυψέλες. «Με αυτόν τον συνδυασµό των εξαρτηµάτων
του πάνελ καταφέραµε να αυξήσουµε ακόµα περισσότερο το βαθµό
απόδοσης», αναφέρει ο κ. Jens Sabotke, διευθυντής τεχνολογίας και
ανάπτυξης της aleo solar AG. «Με τη σειρά High Efficiency διαθέτουµε
φωτοβολταϊκά πάνελ υψηλής απόδοσης έως 265 Watt made in Germany».
Στη σειρά High Efficiency περιλαµβάνονται το aleo S_19 σε κατηγορίες
απόδοσης έως 265 Watt, το µαύρο S_79 έως 260 Watt, το S_18 έως 255 Watt
και το S_24 έως 205 Watt. Το Ινστιτούτο Φωτοβολταϊκών του Βερολίνου
επιβεβαίωσε µέσω δοκιµών την υψηλή απόδοση των νέων πάνελ. Η
πιστοποίηση IEC θα ολοκληρωθεί µέσα στο τρέχον έτος, ενώ στις αρχές του
2013 θα ακολουθήσουν οι πιστοποιήσεις UL και MCS.
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ALUMIL

Συστήµατα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε πάρκα

ALUMIL

H2100 HELIOS Free Field
Τα συστήµατα στήριξης της σειράς HELIOS Free Field H2100
συνεργάζονται µε όλους τους τύπους Φ/Β πλαισίων και υποστηρίζουν
όλους τους τρόπους θεµελίωσης (πάσσαλους, βίδες, µπετόν).
Παραδίδονται έτοιµα (κοµµένα και τρυπηµένα) για συναρµολόγηση
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.
180
• Kαινοτοµική µέθοδο τοποθέτησης µε απευθείας πασσαλόµπηξη στο
έδαφος
• ∆εν απαιτεί ειδική θεµελίωση, µειώνοντας το συνολικό κόστος και το
χρόνο θεµελίωσης έως και 50%.
• Επιτρέπει την τοποθέτηση Φ/Β σε εκτάσεις µε ιδιαίτερα εδαφολογικά
χαρακτηριστικά.
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Μεγιστοποίηση της εγκατεστηµένης ισχύος σε ιδιόµορφα δώµατα.
∆υνατότητα διάταξης πλαισίων κατά πλάτος ή καθ' ύψος.
Εύκολη τοποθέτηση.
Μικρή επέµβαση στο δώµα.
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CRYPTO AE

Ψύξη από Πηγές Θερµότητας και Ηλιακός Κλιµατισµός

CRYPTO AE

Η Κρύπτο ΑΕ, έχοντας µπει δυναµικά µε τεχνολογίες αιχµής στην αγορά της
αυτονοµίας και εξοικονόµησης ενέργειας αναπτύσσεται στο θερµικό
κλιµατισµό, έχοντας ξεκινήσει συνεργασία µε τη γερµανική εταιρία SorTech,
το µεγαλύτερο κατασκευαστή ψυκτικών προσρόφησης (adsorption chillers).
Η τεχνολογία βασίζεται στη δηµιουργία ψύξης µέσα από τη χρήση της
θερµότητας ως πηγή ενέργειας και είναι φιλική προς το περιβάλλον.
Η Sortech όχι µόνο διαθέτει τεχνογνωσία, διαδικασίες κατοχυρωµένες µε
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, αλλά η ίδια κατασκευάζει µονάδες προσρόφησης
τόσο για θέρµανση όσο και για ψύξη.
Λειτουργία
Όπως σε ένα ψυγείο, το κρύο παράγεται µέσω της εξάτµισης
ενός υγρού, που στην περίπτωσή µας είναι το νερό. Ωστόσο, σε
αντίθεση µε τα συµβατικά ψυγεία αντί της ηλεκτρικής ενέργειας
που καταναλώνεται, οι συσκευές ψυκτικών προσρόφησης
καταναλώνουν θερµότητα για την διαδικασία της ψύξης. Το
παρακάτω σχήµα απεικονίζει την αρχή λειτουργίας:
Η ψύξη µέσω προσρόφησης αποτελείται από τέσσερα βασικά
στοιχεία:
Εξατµιστής µε ψυκτικό
Συµπυκνωτής
Προσροφητής 1
Προσροφητής 2
Το προσροφητικό υλικό στο διαµέρισµα 1 χρησιµοποιεί ζεστό
νερό από εξωτερική πηγή θερµότητας, π.χ. ηλιακούς συλλέκτες
και εξατµίζει το νερό που περιέχει. Το προσροφητικό υλικό στο
διαµέρισµα 2 προσροφά τους υδρατµούς που παράγονται από
τον εξατµιστή. Αυτός ο χώρος πρέπει να ψυχθεί προκειµένου να
επιτραπεί συνεχής προσρόφηση.
Το νερό στον εξατµιστή περνά στην αέρια φάση, θερµαινόµενο
από το εξωτερικό κύκλωµα νερού. Στην πραγµατικότητα, εδώ
παράγεται η χρήσιµη ψυκτική ισχύς.
Βήµα 1: Εκρόφηση
Το προσροφητικό υλικό ξηραίνεται µε εισαγωγή θερµότητας. Οι
υδρατµοί που παράγονται, ρέουν µέσα στο συµπυκνωτή και
υγροποιούνται. Όταν το προσροφητικό υλικό έχει ξηραθεί
αρκετά η εισαγωγή θερµότητας σταµατάει
Βήµα 2: Προσρόφηση
Ύστερα από µια διαδικασία ψύξης το συµπυκνωµένο υγρό
αντιδρά εκ νέου και εξατµίζεται.. Το προσροφητικό υλικό που
ξηράθηκε αναρροφά τους ατµούς. Έτσι µέσο αυτής εκ νέου
διαδικασίας εξάτµισης και αναρρόφησης παράγεται παγωµένο
νερό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κλιµατισµό. Κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας η θερµότητα προσρόφησης που
παράγεται, πρέπει να αφαιρεθεί από έναν πύργο ψύξης.
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Βήµα 3: Επιστροφή των συµπυκνωµάτων
Σε ένα τελικό στάδιο το συµπύκνωµα επιστρέφεται στον εξατµιστή και το
κύκλωµα είναι κλειστό.

Πλεονεκτήµατα:
Μείωση κόστους λειτουργίας
• Μείωση των απαιτήσεων ενέργειας έως 90% σε σύγκριση µε µονάδες
ψύξης που στηρίζονται στον ηλεκτρισµό
• Σχεδόν µηδαµινές διαδικασίες συντήρησης και µεγάλη διάρκεια ζωής
χάρις στις φυσικές διαδικασίες λειτουργίας.
• Μέγιστη εκµετάλλευση της θερµικής ενέργειας που παράγεται µέσω των
εργοστασίων παραγωγής, των ηλιακών θερµικών συλλεκτών και της
θέρµανσης ολόκληρων περιοχών.
Φιλικά προς το περιβάλλον
• Καθαρές τεχνολογίες µε τη χρήση µη τοξικών υλικών φιλικών προς το
περιβάλλον όπως το νερό ως ψυκτικό µέσο.
• Η χρήση της διαθέσιµης θερµότητας µειώνει την κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας όπως επίσης κα τις εκποµπές CO2 έως 90%, σε
σύγκριση µε αντίστοιχες µονάδες που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική
ενέργεια.
• Εξοικονόµηση πόρων χάρη στην σηµαντικά µεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε
σύγκριση µε τις συµβατικές µονάδες ψύξης.
Ευέλικτα και εύκολα στη χρήση
• Μπορούν να συνδυαστούν µε συµβατικά συστήµατα ψύξης
• Εύκολος και ευέλικτος χειρισµός
• Ιδανικά για χρήση σε συνδυασµό µε µονάδες παραγωγής θερµότητας
όπως, ηλιακούς θερµικούς συλλέκτες .
• Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ψύξη κατοικιών, γραφείων και
εµπορικών ακινήτων (π.χ. ξενοδοχεία, πρατήρια υγρών καυσίµων,
πλυντήρια), τεχνικές εγκαταστάσεις (π.χ. εργαστήρια κατασκευής,
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, δωµάτια µε server), καθώς και στη
βιοµηχανία
• Το νερό σε υψηλή θερµοκρασία χρησιµοποιείται ως πηγή ενέργειας
(ποικίλει από 55 έως 95 ° C). Το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
ψύξη δωµατίων παρέχοντας ψυχρό νερό σε θερµοκρασία που κυµαίνεται
µεταξύ 6 και 20 ° C
• Ψύξη µεταξύ 1 και 250 kW µπορεί να επιτευχθεί οικονοµικά
• ∆ιαθέτουν παραγωγή δεδοµένων θερµικής και ηλεκτρικής απόδοσης
• Χωρίς δονήσεις και σχεδόν αθόρυβη λειτουργία
• Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν σαν µία αντλία θερµότητας για να
βελτιστοποιηθεί το σύστηµα θέρµανσης σε δροσερό καιρό
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ALUMIL

Συστήµατα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε στέγες

ALUMIL

H2200 HELIOS Roof
Με άνοιγµα στήριξης έως και 2 µέτρα, η σειρά H2200 ROOF προσφέρει τη
δυνατότητα για εύκολη και γρήγορη συναρµολόγηση.
Ανάλογα µε τις απαιτήσεις κάθε έργου το σύστηµα µπορεί να ρυθµιστεί και
στις 3 διαστάσεις, ενώ έχει και τη δυνατότητα εγκατάστασης
σε διάφορους τύπους κεραµιδιού (π.χ. ρωµαϊκού, ολλανδικού τύπου).
Με το σύστηµα Η2200 τα πάνελ τοποθετούνται είτε καθ'υψος είτε κατά
πλάτος για µέγιστη κάλυψη της στέγης, µε τις αποστάσεις των στηριγµάτων να
προσαρµόζονται εύκολα στις διαστάσεις των πανέλων.
250
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ALUMIL

Συστήµατα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε ταράτσες

ALUMIL

H2300 HELIOS Flat Roof
Η σειρά Η2300 έχει σχεδιαστεί για εύκολη και γρήγορη συναρµολόγηση σε
ταράτσες. Πρόκειται για πολύ ελαφριά κατασκευή
που χρησιµοποιεί µικρό αριθµό εξαρτηµάτων.
Το µέγιστο άνοιγµα στήριξης φτάνει τα 2 µέτρα ανάλογα τα φορτία ανέµου και
χιονιού, ενώ η δυνατότητα επιλογής κλίσης πανέλων
κυµαίνεται από 10 έως 35 µοίρες.
Παρά το χαµηλό της βάρος η σειρά χρησιµοποιεί υψηλής αντοχής υλικά
(κράµα αλουµινίου 6005Τ6), ενώ υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης
των πανέλων είτε καθ'υψος είτε κατά πλάτος για µέγιστη κάλυψη της
ταράτσας.
350

360
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SOLAR FRONTIER

Φ/Β συστήµατα υψηλής απόδοσης

SOLAR FRONTIER

Τα φωτοβολταϊκά της Solar-Frontier προσφέρουν µια από τις υψηλότερες
αποδόσεις µετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική, σε σχέση µε τα
ανταγωνιστικά πάνελ τεχνολογίας CIS και thin-film, που αγγίζει το 13%. Τα
πάνελ, χάρις στο light soaking effect, που είναι µοναδικό για τα πάνελ
τεχνολογίας CIS, αυξάνουν την ισχύ τους µετά από την έκθεση τους στον
ήλιο(!), σε σχέση µε την ονοµαστική τους κατά +10%. Αυτό είναι και το κλειδί
για την µεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας και συνεπώς την ταχύτερη
απόσβεση της επένδυσης και την µεγαλύτερη απόδοση της επένδυσης.
Η εταιρία µας µπορεί να σας προµηθεύσει τα πάνελ είτε σε χονδρική είτε σε
λιανική σε χαµηλές τιµές. Επικοινωνήστε µαζί µας για να σας δώσουµε την
προσφορά µας για τα φωτοβολταϊκά που επιθυµείτε.
Τα φωτοβολταΐκα πλαίσια της Solar Frontier τεχνολογίας CIS
Πρόκειται για υψηλής απόδοσης panels λεπτού υµενίου (thin film) που
περιέχουν χαλκό, ίνδιο και σελήνιο (Copper,Indium and Selenium) από όπου
προκύπτει και η ονοµασία CIS. Οι συλλέκτες CIS δεν περιέχουν κάδµιο (Cd) ή
άλλα τοξικά ή βαρέα µέταλλα όπως ο µόλυβδος και διαθέτουν πιστοποίηση
RoHS. Τα CIS thin film φωτοβολταϊκά είναι από κάθε πλευρά καλύτερα σε
σχέση µε τα απλά thin film και παρουσιάζουν µια σειρά πλεονεκτήµατα σε
σχέση µε τα κρυσταλλικά πάνελ. Είναι πιο οικολογικά και φιλικά προς το
περιβάλλον, απαιτούν µικρότερη ποσότητα πυριτίου για την κατασκευή τους.
Τα λιγότερα στάδια παραγωγής µειώνουν το κόστος και διαθέτουν µικρότερο
χρόνο απόσβεσης της ενέργειας (energy payback time ή energy amortization)
σε σύγκριση µε πάνελ πολυκρυσταλλικού πυριτίου.
Στα πλεονεκτήµατα των πάνελ συµπεριλαµβάνονται:
• Ο χαµηλός θερµοκρασιακός συντελεστής ισχύος, µόλις -0,31%/Κ των Φ/Β
πάνελ. Ο χαµηλός θερµοκρασιακός συντελεστής σηµαίνει ότι η παραγωγή
ενέργειας θα είναι αυξηµένη, σε σχέση µε άλλα πάνελς, ιδίως κατά τους
θερινούς µήνες όπου οι θερµοκρασίες είναι µεγαλύτερες. Όσο
µεγαλύτερος είναι ο θερµοκρασιακός συντελεστής ισχύος (σε απόλυτη
τιµή) τόσο µεγαλύτερη είναι η µείωση της παραγόµενης ενέργειας όταν
ανεβαίνει η θερµοκρασία.
• Η πολύ καλύτερη απόδοση των CIS φωτοβολταϊκών σε σχέση µε τα
κρυσταλλικά πάνελ (µονοκρυσταλλικά και πολυκρυσταλλικά ) όταν η
ηλιοφάνεια είναι µειωµένη. Από παρατηρήσεις προέκυψε ότι τις ηµέρες
µε συννεφιά και διάχυτο φως το πάρκο παρήγαγε 20-25% παραπάνω από
κοντινά πάρκα µε τράκερ ! (Σηµείωση τα τράκερ ή ηλιοστάτες είναι
περιστρεφόµενες βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών.
• Η αυξηµένη ισχύς των Φ/Β συλλεκτών χάρις το φαινόµενο της ηλιακής
απορρόφησης (light soaking effect). Στην πράξη αυτό το φαινόµενο
αυξάνει την ισχύ των πάνελ Solar Frontier κατά +10% µετά την
εγκατάστασή τους και την έκθεση στον ήλιο! Το φαινόµενο αυτό είναι
εγγενές στα CIS πάνελς.
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∆ιάγραµµα 1: Το φαινόµενο light soaking ανεβάζει την ισχύ των πάνελ µετά
την έκθεσή τους στον ήλιο
• Η πολύ καλή συµπεριφορά και απόδοση των πάνελς σε συνθήκες µερικής
σκίασης. Υπό συγκεκριµένες συνθήκες σκίασης οι συλλέκτες της Solar
Frontier αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους συλλέκτες
πολυκρυσταλλικού ή µονοκρυσταλλικού πυριτίου. Αυτό το χαρακτηριστικό
είναι πολύ ενδιαφέρον για οικιακές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών όπου
µπορεί να µειωθούν δραστικά οι απώλειες από τις σκιάσεις που συχνά
υπάρχουν στις ταράτσες και τις στέγες κτηρίων
• Η αυξηµένη ενεργειακή απόδοση των πλαισίων ανά τετραγωνικό µέτρο σε
σχέση µε τα άλλα πλαίσια τεχνολογίας thin film. Στα πλαίσια CIS η
ενεργειακή απόδοση ανά τετραγωνικό µέτρο είναι µεγαλύτερη περίπου
κατά 20-50% από το τα υπόλοιπα thin film. Έτσι απαιτείται µικρότερος
χώρος εγκατάστασης, µικρότερο κόστος βάσεων στήριξης, λιγότερες
καλωδιώσεις και µειωµένες ηλεκτρικές απώλειες. Λόγω της µεγάλης τους
απόδοσης τα CIS της Solar Frontier είναι κατάλληλα και για εγκαταστάσεις
φωτοβολταϊκών σε (µεγάλες) ταράτσες ή στέγες κτηρίων.
• Η χρήση αντιστροφέων χωρίς µετασχηµατιστή. Οι αντιστροφείς (inverter)
χωρίς µετασχηµατιστή έχουν υψηλότερη απόδοση σε σχέση µε αυτούς που
έχουν µετασχηµατιστή (λόγω των απωλειών του µετασχηµατιστή περίπου
2%-3%). Σε αντίθεση µε τα Solar Frontier οι περισσότεροι συλλέκτες
τεχνολογίας thin film απαιτούν αντιστροφέα (inverter) µε µετασχηµατιστή.
• Το ανθεκτικό πλαίσιο αλουµινίου που διαθέτουν τα πάνελ, σε αντίθεση µε
άλλα thin film που δεν έχουν πλαίσιο, για λόγους οικονοµίας, και είναι
εύθραυστά και παρουσιάζουν δυσκολίες στην τοποθέτηση. Είναι πολύ
κοινό το φαινόµενο σε πάρκα να σπάνε οι γωνίες των πάνελ thin film που
δεν έχουν πλαίσιο.
• Εντυπωσιακή είναι και η συσκευασία των πάνελ, που έρχονται σε
πλαστικές παλέτες ενισχυµένες µε χάλυβα, χωρίς τη χρήση χαρτιού. Η
συσκευασία αυτή είναι πολύ ανθεκτική και προστατεύει αποτελεσµατικά
τα πάνελ κατά την µεταφορά τους από σπασίµατα και γρατζουνιές.
• Είναι 100% made in Japan και άψογα σε ποιότητα και αξιοπιστία και
προσοχή στην λεπτοµέρεια.
Case study: Φωτοβολταϊκό πάρκο 100kW στην Ηλεία
Οι πελάτες µας, µας ζήτησαν να κατασκευάσουµε ένα πάρκο µε ισχύ 100kW,
µε σταθερές βάσεις, που θα εξασφάλιζε την µέγιστη παραγωγή ενέργειας.
Εµείς προτείναµε ανεπιφύλακτα τα πάνελ της Solar Frontier, τα οποία λόγω
της CISτεχνολογίας τους light soaking effect αποδίδουν, µε διαφορά,
περισσότερη ενέργεια από κάθε άλλο πάνελ. Τα αποτελέσµατα µας δικαίωσαν
και παράλληλα ήταν µια ευχάριστη έκπληξη για τους πελάτες µας. Το
αποτέλεσµα για τον τελικό πελάτη ήταν αυξηµένη κατά +10% παραγωγή για
το φωτοβολταϊκό πάρκο του στο Στρούσι Λεχαινών του νοµού Ηλείας και για
εµάς ως κατασκευαστές η κατασκευή ενός νέου πάρκου 100kW σε κοντινή
απόσταση από το ήδη εγκαταστηµένο. Το νέο πάρκο είναι ήδη σε λειτουργία
(Οκτώβριος 2012).
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Το πάρκο ξεπερνά σε παραγωγή όλα τα υπόλοιπα πάρκα όλες τις εποχές του
χρόνου. Το καλοκαίρι δε περισσότερο, λόγω και του χαµηλού
θερµοκρασιακού συντελεστή των πάνελ. Επιπλέον τα ξεπερνά σε παραγωγή
όλα τα υπόλοιπα πάρκα και το χειµώνα λόγω της πολύ καλής απόδοσης των
πάνελ σε συνθήκες µειωµένης ηλιοφάνειας και διάχυτου φωτός. Τέλος
ξεπερνά και όλα τα πάρκα µε thin film διότι πολλά από αυτά τα πάνελ έχουν
µεγάλη µείωση της απόδοσής τους τα πρώτα χρόνια αµέσως µετά την
εγκατάσταση, µέχρι και -10% σε 2-3 χρόνια λειτουργίας ! Αντίθετα τα πάνελ
της Solar Frontier ανεβάζουν την ισχύ που παράγουν µετά από µια σύντοµη
έκθεση στον ήλιο.
Η σηµασία του χαµηλού θερµοκρασιακού συντελεστή.
Η παραγωγή ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό συλλέκτη εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες όπως η ένταση και το φάσµα της ηλιακής ακτινοβολίας,
η γωνία πρόσπτωσης του φωτός επάνω στο συλλέκτη και άλλα. Ένας
σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την παραγωγή ενέργειας είναι και η
θερµοκρασία λειτουργίας του πάνελ. Γενικά όσο αυξάνεται η θερµοκρασία,
µε όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς (ceteris paribus), η παραγωγή
ενέργειας µειώνεται. Ο θερµοκρασιακός συντελεστής ισχύος ορίζεται ως το
ποσοστό µείωσης της απόδοσης των πάνελ για κάθε βαθµό κελσίου (ή Kelvin)
αύξησης της θερµοκρασίας.
Οι ονοµαστικές τιµές απόδοσης και ισχύος που δηλώνουν οι κατασκευαστές
ηλιακών συλλεκτών στα επίσηµα φυλλάδιά τους έχουν µετρηθεί υπό
συγκεκριµένες, τυπικές συνθήκες δοκιµών* (STC). Οι µετρήσεις αυτές
γίνονται µε θερµοκρασία κυψέλης του πάνελ στους 25°C. Στην
πραγµατικότητα τις εποχές που έχουµε αυξηµένη ηλιοφάνεια και παραγωγή
ενέργειας η θερµοκρασία των πάνελ ανέρχεται περίπου σε 50-70°C. Όσο
αυξάνεται η θερµοκρασία του πλαισίου, τόσο η αποδοτικότητά του πέφτει. Τα
πάνελ που έχουν µικρό θερµοκρασιακό συντελεστή ισχύος έχουν µικρότερη
µείωση της αποδοτικότητάς τους και εποµένως µεγαλύτερη παραγωγή σε
σχέση µε πάνελ µε µεγαλύτερο θερµοκρασιακό συντελεστή ισχύος.
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∆ίνουµε ένα απλό αριθµητικό παράδειγµα:
∆ιαθέτουµε ένα τυπικό πάνελ µε Θερµοκρασιακό Συντελεστή Ισχύος
Θ.Σ.Ι. = -0,45%/°C. Έστω ότι το πάνελ βρίσκεται σε πραγµατικές συνθήκες
λειτουργίας και η θερµοκρασία του είναι 60 βαθµοί κελσίου °C. Το πάνελ
λειτουργεί σε θερµοκρασία κατά ∆Τ =+35 βαθµούς κελσίου °C µεγαλύτερη
από σε σχέση µε τις τυπικές συνθήκες δοκιµών STC.
Η απόδοση του πάνελ µειώνεται, λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας, κατά:
"Μείωση απόδοσης τυπικού πάνελ %" = Θ.Σ.Ι.* ∆Τ = -0,45%/°C * 35°C =
-15,75%
Με λίγα λόγια το πάνελ έχει χάσει 15,75% της ισχύος του λόγω της ζέστης!
Σε αντίθεση, ένα φωτοβολταϊκό πάνελ όπως το Solar Frontier SF-150L έχει
θερµοκρασιακό συντελεστή Θ.Σ.Ι. = -0,31%/°C. Έτσι, όταν το πάνελ
λειτουργεί σε θερµοκρασία 60 °C.
Η απόδοση του πάνελ µειώνεται, λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας, κατά:
"Μείωση απόδοσης Solar Frontier %" = Θ.Σ.Ι. * ∆Τ = -0,31%/°C * 35°C =
-10,85%
Το συµπέρασµα είναι ότι το φωτοβολταϊκό πάνελ της Solar Frontier KK
παράγει 5% παραπάνω µόνο λόγω του χαµηλότερου θερµοκρασιακού
συντελεστή ισχύος τις ζεστές ηµέρες του καλοκαιριού, όπου βέβαια
εµφανίζεται και η µεγαλύτερη ηλιοφάνεια.
Η πτώση της απόδοσης λόγω ανόδου της θερµοκρασίας είναι ο κύριος λόγος
που τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήµατα των 10kW σπάνια ξεπερνούν σε ισχύ
τα 8,5 kW τα µεσηµέρια του καλοκαιριού, όπου η ηλιοφάνεια είναι πολύ
έντονη αλλά η θερµοκρασία των πάνελ ξεπερνά τους 60 °C µε 70°C και η
απόδοση µειώνεται. Τις ηµέρες που φυσάει, ο αέρας δροσίζει τα πάνελ και η
παραγωγή ανεβαίνει.

*: Standard Test Conditions (STC), Τιµές σε τυπικές συνθήκες δοκιµών, ένταση φωτός
1000W/m2, ηλιακό φάσµα AM1,5 και θερµοκρασία µονάδας 25°C
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Νέα πλατφόρµα παρακολούθησης Φ/Β συστηµάτων

SOLAREYE

Νέα έκδοση της πλατφόρµας παρακολούθησης Φ/Β συστηµάτων SolarEye
Platform, µε δωρεάν δοκιµαστική περίοδο χρήσης.
Η δεύτερη έκδοση της πλατφόρµας παρακολούθησης και διαχείρισης Φ/Β
εγκαταστάσεων SolarEye Platform είναι πλέον διαθέσιµη από την Neuron
Energy Solutions, από το portal www.SolarEye.eu.
Η πρώτη επίσηµη παρουσίαση της νέας version έγινε, στην 7η ∆ιεθνή Έκθεση
Energy-Photovoltaic, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Οι επισκέπτες
της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν live demonstration της
στο περίπτερο της Hyper Energy, η οποία και φιλοξένησε την Neuron Energy
Solutions. Ταυτόχρονα, έγιναν απευθείας επαφές B2B µε άλλους εκθέτες.
Η θετικότατη ανταπόκριση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην
εγκατάσταση αλλά και τη συντήρηση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
πιστοποίησε για µια ακόµη φορά την ποιότητα της πλατφόρµας SolarEye αλλά
και την αξία ενός καινοτόµου συστήµατος παρακολούθησης και διαχείρισης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για την καινοτόµο µέθοδο εκτίµησης της
παραγόµενης ενέργειας χωρίς επιπλέον κόστος εγκατάστασης, αλλά και για
την ταυτόχρονη παρακολούθηση όλων των φωτοβολταϊκών πάρκων,
ανεξαρτήτως κατασκευαστή inverter µέσω ενός ενιαίου περιβάλλοντος.
Η ευκολία δε της µετάβασης στην πλατφότµα SolarEye είναι τέτοια ώστε
αρκετοί εκθέτες προχώρησαν στην εισαγωγή εγκαταστάσεων απευθείας από
την έκθεση.
Με την νέα έκδοση παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν χρήσης για ένα ή
περισσότερα πάρκα για διάστηµα τριών µηνών, ώστε να γίνει η αξιολόγηση
της πλατφόρµας χωρίς κανένα ρίσκο ή κόστος και να γίνουν αντιληπτά τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατά της.
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Συσκευή νέας γενιάς για την παρακολούθηση της ενεργειακής
απόδοσης σε οικιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
SMA SOLAR
TECHNOLOGY AG

Η SMA παρουσιάζει το Sunny View, µία νέας γενιάς συσκευή για την
παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης οικιακών φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων. Η καλαίσθητη συσκευή Sunny View επικοινωνεί απευθείας
µε το µετατροπέα µέσω Bluetooth, ώστε να προσφέρει στο χρήστη ζωντανή
και αξιόπιστη πληροφόρηση για όλα τα κρίσιµα δεδοµένα της φωτοβολταϊκής
του εγκατάστασης. Παράλληλα, µε τη χρήση δικτύου WLAN, η νέα έξυπνη
λύση της SMA επιτρέπει την παρουσίαση επιπλέον online δεδοµένων, όπως
ειδήσεις, προβλέψεις για τον καιρό και µηνύµατα από µέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Η νέα συσκευή Sunny View είναι ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση, διαθέτοντας µια
µεγάλη, ευδιάκριτη, έγχρωµη οθόνη αφής 5 ιντσών, καθώς και µια
εξατοµικευµένα διαµορφώσιµη επιφάνεια προβολής διαφανειών, όπου
εναλλάσσονται αυτόµατα οι πληροφορίες της εγκατάστασης. Η έξυπνη
συσκευή Sunny View µπορεί να ενσωµατωθεί στο φωτοβολταϊκό σύστηµα από
οποιοδήποτε σηµείο του σπιτιού και να επικοινωνήσει µέσω Bluetooth µε έως
και 12 µετατροπείς. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης έχει µια ολοκληρωµένη
εικόνα της ενεργειακής απόδοσης της εγκατάστασής του και της µείωσης των
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα που επιτυγχάνεται. Τα δεδοµένα αυτά
συλλέγονται από το µετατροπέα και αρχειοθετούνται, ενώ δηµιουργείται και
αντίγραφο ασφαλείας σε κάρτα microSD για περαιτέρω ανάλυση, εφόσον
χρειάζεται.
Επιπλέον, η συσκευή Sunny View προσφέρει στο χρήστη ασφάλεια και
αυτοµατοποιηµένο έλεγχο. Το ενσωµατωµένο σύστηµα συναγερµού ειδοποιεί
οπτικά και ηχητικά το χρήστη για τυχόν σφάλµατα που εντοπίζονται στη
φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Έτσι, απλοποιείται σηµαντικά η αντιµετώπιση
των σφαλµάτων και ελαχιστοποιούνται τα διαστήµατα κατά τα οποία το
σύστηµα τίθεται εκτός λειτουργίας.
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«Η SMA είναι προσηλωµένη στην ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων που
διευκολύνουν τον οικιακό χρήστη στην καθηµερινή παρακολούθηση της
απόδοσης της φωτοβολταϊκής του εγκατάστασης, µεγιστοποιώντας έτσι το
όφελος της επένδυσής του. Καθώς οι χρήστες πληθαίνουν και οι απαιτήσεις
αυξάνονται, η SMA επενδύει σε έξυπνες και ολοκληρωµένες λύσεις, όπως το
νέο Sunny View, πρωτοπορώντας στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία», τόνισε ο κ.
Χάρης Χρηστίδης, Γενικός ∆ιευθυντής της SMA Hellas.

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 εταιρεία 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».

Για περισσότερες πληροφορίες
Βίκυ Ζερβούδη
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ALUMIL

Συστήµατα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε βιοµηχανικές στέγες

ALUMIL

H2400 HELIOS Industrial Roof
Εύκολη και γρήγορη συναρµολόγηση.
Προσαρµογή σε διάφορους τύπους βιοµηχανικών στεγών.
∆υνατότητα στερέωσης στα σηµεία επιλογής σας (πχ όπου υπάρχει τεγίδα).
Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης των πανέλων είτε καθ'υψος είτε κατά
πλάτος για µέγιστη κάλυψη της στέγης σας.
Οι αποστάσεις των στηριγµάτων προσαρµόζονται στις διαστάσεις των
πανέλων. ∆υνατότητα εγκατάστασης σε όλους τους τύπους βιοµηχανικών
στεγών µε τη χρήση του κατάλληλου εξαρτήµατος.
405

60

ÙÂ‡¯Ô˜ 23



™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2012

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
SUNPRODUCTS

Εναλλακτική, φθηνή θέρµανση µε συµφέρουσες και αξιόπιστες
λύσεις!!!
SUNPRODUCTS

Είναι αλήθεια ότι το συνεχώς αυξανόµενο κόστος της θέρµανσης έχει γίνει
πραγµατικός εφιάλτης για τα περισσότερα νοικοκυριά. Σε συνδυασµό δε µε
την οικονοµική κρίση και την µείωση των εισοδηµάτων το κόστος της
θέρµανσης για πολλούς πλέον φαντάζει δυσβάστακτο.
Υπάρχουν όµως λύσεις, αρκεί να εµπιστευθούµε έµπειρους επαγγελµατίες
που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και υποδοµή και έχουν να
επιδείξουν σοβαρότητα και αξιοπιστία.
Η εκµετάλλευση της θερµότητας που προέρχεται από τον ήλιο, τον αέρα
(περιβάλλον) και τη γη, παρουσιάζει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον αφού οι
προτεινόµενες λύσεις είναι και πολύ αποδοτικές αλλά και µε µικρό χρόνο
απόσβεσης.
Θερµότητα από τον ήλιο.
Ο ήλιος είναι ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, διαθέσιµη για όλους. Τα
συστήµατα θέρµανσης που βασίζονται στην εκµετάλλευση της ηλιακής
ενέργειας χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Τα παθητικά ηλιακά
συστήµατα και τα ενεργά ηλιακά συστήµατα.
Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα είναι τα πιο οικονοµικά για τη θέρµανση,
ακόµα και για την ψύξη των κτιρίων, γιατί δεν απαιτούν µηχανικά µέσα, όπως
συλλέκτες κ.λπ. Με τη σχετική τεχνολογία, ένα µέρος του ίδιου του κτιρίου
λειτουργεί σαν συλλέκτης και η θερµότητα αποταµιεύεται, για να
χρησιµοποιηθεί αργότερα. H λύση αυτή, όµως, είναι πραγµατοποιήσιµη µόνο
στις υπό ανέγερση κατοικίες (καλύτερα κατά το στάδιο της µελέτης).
Τα ενεργά ηλιακά συστήµατα, µπορούν να εγκατασταθούν και εκ των υστέρων
σε οποιοδήποτε κτίριο. Κεντρικό στοιχείο µιας θερµικής ηλιακής
εγκατάστασης είναι οι συλλέκτες. Αυτοί απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία
και την µετατρέπουν σε θερµότητα. Μέσω ενός θερµαινόµενου υγρού
(συνήθως νερού µε αντιψυκτικό) η θερµότητα µεταφέρεται και
χρησιµοποιείται απευθείας για τις ανάγκες του κτιρίου ή αποταµιεύεται.
Μία ηλιακή εγκατάσταση µπορεί να προσφέρει αρκετή ενέργεια, ώστε να
καλύψει 100% τις ανάγκες ενός νοικοκυριού σε ζεστό νερό κατά την περίοδο
του καλοκαιριού από 50% ως 70% σε ετήσια βάση.
Σε σπίτια µε καλή θερµοµόνωση, η ηλιακή ενέργεια µπορεί να απαλλάξει σε
ικανοποιητικό βαθµό τον λέβητα θέρµανσης από το φορτίο του, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται σηµαντική µείωση της δαπάνης θέρµανσης.
Θερµότητα από τον αέρα (περιβάλλον).
Οι νέες τεχνολογίες εκµεταλλεύονται την θερµική ενέργεια του ήλιου που
βρίσκεται αποταµιευµένη στον αέρα για να καλύψουν τις θερµικές µας
ανάγκες.
Η πιο γρήγορα αναπτυσσόµενη τεχνολογία είναι αυτή των Αντλιών
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Θερµότητας,
χωρίζονται δε σε
δύο βασικές
κατηγορίες: Τις
αντλίες χαµηλών
θερµοκρασιών που
είναι κατάλληλες
κυρίως για
κατοικίες µε
υποδαπέδια
θέρµανση και τις
αντλίες υψηλών
θερµοκρασιών που
είναι κατάλληλες
και για κατοικίες µε
συµβατική
θέρµανση (σώµατα
καλοριφέρ).
Οι αντλίες
θερµότητας ουσιαστικά είναι ηλεκτροκίνητες συσκευές, που παράγουν όµως
ενέργεια τρεις ως και πέντε φορές περισσότερη από την ηλεκτρική ενέργεια
που καταναλώνουν.
Οι αντλίες θερµότητας αφαιρούν θερµότητα από το περιβάλλον (ακόµα και τη
νύχτα ή όταν βρέχει) και την αποδίδουν, είτε καλύπτοντας 100% τις ανάγκες
µιας κατοικίας, είτε ενισχύοντας άλλα συστήµατα θέρµανσης. Και στις δύο
περιπτώσεις επιτυγχάνεται πολύ σηµαντική µείωση της δαπάνης θέρµανσης
Θερµότητα από την γη (γεωθερµία).
Η γεωθερµική θέρµανση αξιοποιεί κυρίως την σταθερή θερµοκρασία της γης
για την παροχή θέρµανσης και ψύξης.
Η θερµοκρασία της γης είναι σχεδόν σταθερή όλη την διάρκεια του έτους και
επηρεάζεται ελάχιστα, όπως είναι φυσικό, από τις κλιµατολογικές συνθήκες
του περιβάλλοντος. Αυτό µας δίνει την δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε το
γεωθερµικό σύστηµα και για θέρµανση και για ψύξη.
Για την άντληση θερµότητας από τη γη, τοποθετούνται σωλήνες σε επιφάνεια
διπλάσια περίπου από αυτήν που πρόκειται να θερµανθεί. Οι σωλήνες αυτοί
αποτελούν ένα κλειστό κύκλωµα νερού, το οποίο απορροφά τη θερµική
ενέργεια της γης.
Την ενέργεια αυτή αξιοποιεί µία αντλία θερµότητας, η οποία µε τη σειρά της,
είναι σε θέση να θερµαίνει το κτίριο, τις κρύες περιόδους, να το δροσίζει τις
θερµές και τέλος να παρέχει ζεστό νερό χρήσης, καθ” όλη τη διάρκεια του
έτους.
Η SunProducts αναλαµβάνει τη µελέτη, εγκατάσταση αλλά και τη συντήρηση
εναλλακτικών συστηµάτων θέρµανσης, προτείνοντας συµφέρουσες και
αξιόπιστες λύσεις για την κάθε εγκατάσταση, προσφέροντας ανταγωνιστικές
τιµές, εγγυηµένα υλικά υψηλής ποιότητας και εγκαταστάσεις.
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Led φωτισµός σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

LEDGR

Ο χώρος του ξενοδοχείου σήµερα, δεν αποτελεί πλεόν απλά ένα χώρο
διανυκτέρευσης, αλλά ένα συνδυασµό παροχής υπηρεσιών διαφόρων
βαθµίδων σε υψηλό επίπεδο. Σε ένα σύγχρονο ξενοδοχείο λειτουργούν
αίθουσες κοινωνικών εκδηλώσεων, χώροι συνεδρίων, εστιατόρια, bar, café,
γυµναστήρια, χώροι χαλάρωσης και οµορφιάς, πισίνες κ.λπ.
Η λειτουργία των χώρων ενός ξενοδοχείου (reception, δωµάτια, διάδροµοι,
βοηθητικοί χώροι κ.λπ.), σε 24ωρη βάση, είναι σχεδόν κανόνας. Βασική
ανάγκη για τη λειτουργία των χώρων είναι ο φωτισµός τους (γενικός, ειδικός,
αρχιτεκτονικός, εσωτερικός και εξωτερικός).
Από τα παραπάνω εύκολα γίνεται κατανοητό, πως µια από τις πλέον
ενεργοβόρες χρήσεις ενός ξενοδοχείου αποτελεί ο φωτισµός, καθώς και ότι η
επένδυση σε λύσεις που αποσκοπούν στην εξοικονόµηση ενέργειας από το
φωτισµό, είναι επιτακτική ανάγκη.
Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε διάφορες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατανάλωση ενέργειας των ξενοδοχείων για φωτισµό,
υπερβαίνει το 42% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσής τους. Ο κλάδος
της φιλοξενίας και εστίασης είναι από τους πλεόν ενεργοβόρους κλάδους για
το φωτισµό τους, αλλά και ταυτόχρονα από τους κλάδους µε τις µεγαλύτερες
δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας, µε τη χρήση σύγχρονων λύσεων για
τον έλεγχο του φωτισµού, αλλά κυρίως για τη πηγή του φωτισµού (χωρίς να
αλλοιώνεται η ποιότητα του φωτός).
Ο φωτισµός ενός σύγχρονου ξενοδοχείου δεν χρειάζεται να είναι πλέον
ενεργοβόρος. Με τη χρήση λαµπτήρων νέας γενιάς LED, είναι εφικτό να
φωτιστεί ο κάθε χώρος ενός ξενοδοχείου µε το µικρότερο δυνατό κόστος και
τη βέλτιστη ποιοτικά απόδοση, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει πραγµατική συµβολή
στην προστασία του περιβάλλοντος.
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Η νέα τεχνολογία LED, προσφέρει υψηλή ενεργειακή και φωτεινή απόδοση,
είναι απόλυτα φιλική µε το περιβάλλον και τη µείωση του CO2, βοηθάει στη
µείωση του λειτουργικού κόστους, δεν βασίζεται σε επιβλαβή για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον στοιχεία (υδράργυρος, φθόριο, ακτινοβολία UV)
και εποµένως αποτελεί ιδανική λύση για το φωτισµό των διαφόρων χώρων
κάθε ξενοδοχείου, απλά µε την αντικατάσταση των παλαιών λαµπτήρων,
χωρίς να αλλοιώνεται η λειτουργικότητά (dimming, κ.λπ).
Τα LED (Light Emitting Diode), είναι ηµιαγωγοί, οι οποίοι εκπέµπουν φωτεινή
ακτινοβολία στενού φάσµατος, όταν τους παρέχεται µια ηλεκτρική τάση κατά
τη φορά ορθής πόλωσης (forward-biased).
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σωστή επιλογή των προϊόντων LED,
ώστε να µην οδηγείται ο επενδυτής σε προϊόντα χωρίς πιστοποιήσεις και
εγγυήσεις και κυρίως χωρίς τελικά να επιτυγχάνεται η πολυπόθητη
εξοικονόµηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος, που τόσο
έχουµε ανάγκη σήµερα.
Όπως και σε πολλά άλλα προϊόντα, έτσι και στα LED πρέπει να αναγράφονται
στη συσκευασία του (ή και επί του προϊόντος) διάφορα τεχνικά
χαρακτηριστικά, όπως:
• η χώρα προέλευσης ή η χώρα εισαγωγής (έστω και µέσω κωδικοποίησης
barcode)
• η ονοµαστική ενέργεια που καταναλώνει σε Watt.
• η τάση λειτουργίας σε Volt
• η φωτεινή ροή σε Lumen, ή η φωτεινή απόδοση σε Lm/W
• το χρώµα φωτός του προϊόντος (θερµοκρασία χρώµατος) σε Kelvin
• η διάρκεια ζωής (π.χ.: 25.000 έως 50.000 ώρες)
• η πιστοποίηση CE και ROHS
• η εγγύηση του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να είναι πολυετής (5 έτη)
• κ.λπ.
Οι λαµπτήρες LED, πρέπει να αντιµετωπίζονται ως συσκευές αξίας και
ποιότητας. Γι’αυτό και πρέπει να είναι σηµαντικό κριτίριο η διάρκεια της
εγγύησης που προσφέρει ο κάθε κατασκευαστής.
Λευκό, δυνατό, ευχάριστο φως, εξαιρετική ποιότητα φωτισµού (CRI > 86%),
υψηλή ενεργειακή απόδοση και εξοικονόµηση ενέργειας 70 έως 85%, µεγάλη
διάρκεια ζωής, µη χρήση αερίων (υδράργυρος ή µόλυβδος), µηδενική
εκποµπή επιβλαβής υπεριώδους ακτινοβολίας, ελάχιστη παραγωγή
θερµότητας (µειωµένο ψυκτικό φορτίο χώρου), άµεση έναυση, προστασία του
περιβάλλοντος, γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση (χωρίς ιδιαίτερες
µετατροπές), άµεση απόσβεση κ.λπ., είναι µερικά από τα πελονεκτήµατα της
χρήσης λαµπτήρων LED.
Σε καταλόγους αξιόλογων και πιστοποιηµένων εταιρειών, υπάρχουν
λαµπτήρες LED σε αντιστοιχία κάθε τύπου λαµπτήρα παλαιάς τεχνολογίας
(γλόµποι και κεράκια µε κούµπωµα Ε27-Ε14, spot GU10 και GU5.3, PL,
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σωλήνες φθορίου T8-T5, AR-111, προβολείς, φωτιστικά οδοφωτισµού κ.λπ). Η
αντικατάσταση των λαµπτήρων παλαιάς τεχνολογίας (πυρακτώσεως,
αλογόνου κ.λπ.) µπορεί να είναι πλήρης τόσο σε απόδοση όσο και σε
λειτουργίες (dimming κ.λπ). Στους λαµπτήρες LED που διαθέτει η εταιρεία
µας (LEDGR), υπάρχουν και λειτουργίες που δεν υφίστανται σε συµβατικούς
λαµπτήρες, όπως είναι η λειτουργία Double click (αλλαγή έντασης φωτισµού
χωρίς τη χρήση dimmer), η λειτουργία SUNSET (dimming µε δηµιουργία
σκηνικού ηλιοβασιλέµατος – αλλαγή χρώµατος φωτός) κ.λπ. [www.ledgr.gr].
Ειδικά σχέδια και τύποι λαµπτήρων είναι πλέον διαθέσιµα και σε LED, όπως
mini globe P45, γλόµπος G80 και G95, downlight R80, 2D, 2G11 κ.λπ
(προιόντα PHAROX, LEDON από την LEDGR).
Για τη κατανόηση της εξοικονόµησης ενέργειας από τη χρήση λαµπτήρων LED,
παρατίθεται ενδεικτικό παράδειγµα αντικατάστασης λαµπτήρα πυρακτώσεως
25W, µε λαµπτήρα LED της Ledon από την LEDGR, B35/C 5W 230 lm (κεράκι
διάφανο, µε δυνατότητα ρύθµισης της έντασης φωτισµού):
Εξοικονόµηση ενέργειας - Λαµπτήρας Ledon B35/C 5W, έναντι λαµπτήρα
πυρακτώσεως 25W:
-Ετήσια κατανάλωση ενέργειας µε λαµπτήρα LED: 7,30 kWh
-Ετήσια κατανάλωση ενέργειας µε λαµπτήρα πυράκτωσης: 36,50 kWh
-Εξοικονόµηση ενέργειας ετησίως: 80% -Μείωση εκποµπής CO2 ετησίως:
23 kg
(παραδοχές υπολογισµού: λειτουργία 4 ώρες ανά ηµέρα, 365 ηµέρες ανά
έτος, εκποµπή CO2: 0,78 kg/kWh)
Η αντικατάσταση των παλαιών λαµπτήρων µε LED LEDGR είναι απλή, χωρίς
επεµβάσεις στα φωτιστικά σώµατα. Αρκεί να είναι γνωστή η ισχύς και η
απόδοση των υφιστάµενων λαµπτήρων, ώστε να επιλεχθεί ο σωστός
λαµπτήρας LED (βάση καταλόγων και τεχνικών προδιαγραφών του κάθε
προµηθευτή).
Η µελέτη ενός νέου ή ανακαινιζόµενου ξενοδοχειακού χώρου, πρέπει να
βασίζεται αποκλειστικά σε λαµπτήρες και φωτιστικά LED, τόσο για το γενικό,
όσο και για τον εξωτερικό και διακοσµητικό φωτισµό.

Για περισσότερες πληροφορίες
Βελιάνης Ιωάννης
∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,
Α.Π.Θ.
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Η ενηµέρωση των καταναλωτών και των επιχειρηµατιών του κλάδου και η
προτροπή αυτών για την εφαρµογή της τεχνολογίας LED φωτισµού, σύµφωνα
µε τις παραπάνω προϋποθέσεις, αποτελεί ευθύνη τόσο των µηχανικών και
τεχνικών της χώρας µας, όσο και του ιδίου του Κράτους, καθώς είναι µία
σηµαντικότατη παράµετρος για την εξοικονόµηση ενέργειας και την
προστασία του περιβάλλοντος.
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ENERGY-PHOTOVOLTAIC
2012
1-4 Νοεµβρίου 2012

Με περισσότερους από 200 εκθέτες πραγµατοποιήθηκε από 1 - 4 Νοεµβρίου
στο Metropolitan Expo η 7η ∆ιεθνής Έκθεση ENERGY - PHOTOVOLTAIC 2012.
Αν και η τελευταία κυβερνητική απόφαση για τη µείωση των τιµών πώλησης
της παραγόµενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά έπληξε καίρια τον κλάδο,
παρόλα αυτά η Έκθεση, µε τη στήριξη των 200 περίπου εκθετών της
αποτέλεσε ένα πολύ σηµαντικό γεγονός στην αγορά των ΑΠΕ και πρόσφερε
νέες ευκαιρίες επενδύσεων και λύσεων στους χιλιάδες επισκέπτες της.
Ελάχιστα επηρεσµένη από το δυσµενές επενδυτικό περιβάλλον, στάθηκε για
έβδοµη συνεχή χρονιά, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ελληνικής
ενεργειακής αγοράς. Η Έκθεση έδωσε την ευκαιρία στους χιλιάδες
επισκέπτες της να ενηµερωθούν για όλες τις σύγχρονες εξελίξεις του κλάδου
των Φωτοβολταϊκών και των ΑΠΕ ενώ στη διάρκεια της Έκθεσης
πραγµατοποιήθηκαν πολλές πετυχηµένες εµπορικές συµφωνίες.
Τα Εγκαίνια της Έκθεσης πραγµατοποιήθηκαν από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης
κ. Αθανάσιο Σκορδά ενώ παραβρέθηκαν επίσης ο κ. Κων. Μίχαλος Πρόεδρος
ΚΕΕΕ & ΕΒΕΑ, ο κ. Ι. Τσιπουρίδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
Α.Ε., ο κ. Colin Stanbridge, ∆ιεθύνων Σύµβουλος ΕΒΕ Λονδίνου, ο κ. Μιχ.
Σαρρής, π. Υπουργός Οικονοµικών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, κ.α.
7o ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ENERTECH
Oι εταιρίες LEADEREXPO-LEADERTECH παράλληλα µε την ∆ιεθνή Έκθεση
ENERGY-PHOTOVOLTAIC 2012, διοργάνωσαν, µε την συνεργασία του Ε.Β.Ε.Α το
7ο ∆ιεθνές Συνέδριο ENERTECH 2012 µε θέµα: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ & ΤΟΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Την Επιστηµονική διοργάνωση του Συνεδρίου ανέλαβε το Ε.Β.Ε.Α. µε
επικεφαλής τον Πρόεδρό του κ. Κ. Μίχαλο.
Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ενηµέρωση της αγοράς και των εκπροσώπων του
∆ηµοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του επιστηµονικού κόσµου για τις
τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και τα πολλαπλά οφέλη για την οικονοµία
και την κοινωνία, από την διείσδυση των Α.Π.Ε. αλλά και τις εξελίξεις στον
ενεργειακό τοµέα στην Ελλάδα. Με τη δυναµική συµµετοχή της Οργανωτικής
Επιτροπής και των έµπειρων στελεχών του Ε.Β.Ε.Α και των εταιριών
LEADEREXPO-LEADERTECΗ, το Συνέδριο στέφθηκε µε επιτυχία και αποτέλεσε
πόλο έλξεως όλων όσων ασχολούνται µε τις Α.Π.Ε. και την Ενέργεια.
Οµιλητές ήταν διακεκριµένοι επιστήµονες και ειδικοί του ενεργειακού
κλάδου καθώς και του κλάδου των ΑΠΕ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
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ALFA ENERGY

Εντυπωσιακή παρουσία στην ∆ιεθνής Έκθεση ENERGYPHOTOVOLTAIC 2012
ALFA ENERGY

Εντυπωσιακή παρουσία της ALFA ENERGY που συµµετείχε στην 7η ∆ιεθνή
Έκθεση ανανεώσιµων & συµβατικών πηγών εξοικονόµησης ενέργειας και
τεχνολογίας ENERGY-PHOTOVOLTAIC 2012 που πραγµατοποιήθηκε στο
Εκθεσιακό Κέντρο METROPOLITAN EXPO από 1-4 Νοεµβρίου, µε συµµετοχή
κορυφαίων εταιριών από Ελλάδα και εξωτερικό.
Tα συστήµατα στήριξης Φ/Β της ALFA ENERGY (Σύστηµα στήριξης Φ/Β Πάρκου
- Στέγης - Κεραµοσκεπής & Βιοµηχανική Στέγης) που παρουσιάστηκαν στη
µεγάλη διεθνής έκθεση κέρδισαν από την πρώτη στιγµή τον θαυµασµό και το
ενδιαφέρον όλων των επισκεπτών κατά τις µέρες διεξαγωγής της έκθεσης και
ξεχώρισαν χάρη στην ποιότητα της κατασκευής τους και την άψογη αισθητική
τους, καθιστώντας τα από τα καλύτερα που παρουσιάστηκαν σε όσους
επέλεξαν να την επισκεφθούν και αποσπώντας πολύ θετικά σχόλια.
Επιπλέον παρουσιάστηκε το νέο καινοτόµο σύστηµα στήριξης της ALFA
ENERGY το οποίο µε την προσθήκη του προφίλ A 1786 και εάν συνδυαστεί µε
panel Yingli προσφέρει έναν οικονοµικότερο τρόπο στήριξης των panels
µειώνοντας πολύ το κόστος και τον χρόνο της εγκατάστασης, µε όλες τις
απαραίτητες πιστοποιήσεις να το συνοδεύουν κατόπιν γραπτής βεβαίωσης
από την Yingi Solar.
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ENGAIA A.E.

Έδωσε το παρόν στην 7η ∆ιεθνή Έκθεση Energy-Photovoltaic

Η ENGAIA A.E. έδωσε όπως κάθε χρόνο το παρόν στην 7η ∆ιεθνή Έκθεση
Energy-Photovoltaic, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 01-04 Νοεµβρίου 2012,
στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.

ENGAIA A.E.

Η επισκεψιµότητα της έκθεσης ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική και οι υποψήφιοι
επενδυτές είχαν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για το προφίλ της ΕΝGΑΙΑ
καθώς και για το µεγάλο εύρος των τεχνικών λύσεων και προϊόντων της.
Παρόντες στην Έκθεση ήταν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στελέχη της εταιρίας
από όλα τα τµήµατα.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας κος Αλέξανδρος Γιάννης, τονίζει
χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούµε πολύ όλους τους επισκέπτες που µας τίµησαν
µε την παρουσία τους. Η έκθεση Energy - Photovoltaic µας έδωσε την
ευκαιρία να παρουσιάσουµε επενδύσεις που σχετίζονται µε την Πράσινη
Aνάπτυξη. Η εταιρία µας συνεχίζει δυναµικά την ενασχόληση της µε την
υλοποίηση µονάδων ηλεκτροπαραγωγής από µικρά Αιολικά και Βιοµάζα σε
συνδυασµό µε τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα».
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ECON 3

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην ENERGY-PHOTOVOLTAIC 2012

ECON 3

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το περιοδικό Econ3 και η εταιρεία
Profilgroup συµµετείχε στην 7η ∆ιεθνή Έκθεση Energy Photovoltaic που
πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο του Metropolitan Expo.
Η επισκεψιµότητα της έκθεσης ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική και οι υποψήφιοι
επενδυτές είχαν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για το προφίλ του
περιοδικού αλλά και για ποικίλα θέµατα ενεργειακού ενδιαφέροντος που
καλύπτει το περιοδικό, το οποίο συνεχίζει την ανοδική του πορεία και δίνει
ραντεβού για την επόµενη έκθεση.
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ALTEC SOLARTECHNIK

Ιδιαίτερη παρουσία

Η Altec Solartechnik, µε έδρα την Γερµανία και επίσηµη παρουσία στην
Ελλάδα τον Νοέµβριο του 2011, έδωσε δυναµικό παρόν στην Έκθεση Energy
Photovoltaic. Ως µία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τοµέα των ενεργειακών
συστηµάτων στήριξης στη Γερµανία παρουσίασε ένα δείγµα από τα προϊόντα
της και ενηµέρωσε τους επισκέπτες της για τα πλεονεκτήµατα των προϊόντων
της έναντι των ανταγωνιστών.

ALTEC SOLARTECHNIK

Εργάζεται µε βάση το σήµα ποιότητας και έχει µηχανικούς και τεχνικούς άρτια
εκπαιδευµένους, οι οποίοι εξασφαλίζουν την ευέλικτη και αξιόπιστη
εξυπηρέτηση των πελατών της Altec και την σωστή αλλά και στην ώρα της
παράδοση και υλοποίηση των έργων.
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EASY SOLAR

Συµµετοχή µε στόχο την προβολή των προϊόντων της

EASY SOLAR

Η Easy Solar-Καρολίδης Ι. και ΣΙΑ ΟΕ, συµµετείχε στην ∆ιεθνή Έκθεση Energy
Photovoltaic έχοντας την δυνατότητα προβολής των προϊόντων της και
ενηµέρωσης του κοινού. Η εταιρεία ειδικεύεται στις εναλλακτικές
ενεργειακές λύσεις σχετικά µε την εφαρµογή ζεστού νερού χρήσης και
θέρµανσης. Μέσω του Stand που είχε στην Έκθεση, οι επισκέπτες είδαν
δείγµατα των προϊόντων που εµπορεύεται η Easy Solar και συνοµίλησαν µε το
προσωπικό της εταιρείας για την αναγκαιότητα χρήσης των προϊόντων και την
ηλιοθερµία.
Μέσα από την διαφοροποίηση και ολοένα αυξανόµενη γκάµα των προϊόντων
της αλλά και υπηρεσιών προς τους πελάτες της, η εταιρεία αναπτύσσεται
διαρκώς ενισχύοντας το κύρος της. Η εµπιστοσύνη του αγοραστικού κοινού
προς την επιχείρηση, αποτελεί τη βάση αξιοπιστίας της Easy Solar.

SUNGATE

Συµµετείχε στην Έκθεση Energy Photovoltaic

SUNGATE

Η εταιρεία SUNGATE, µια δυναµικά αναπτυσσόµενη εταιρεία, µε
δραστηριότητα στον ενεργειακό τοµέα, και πιο συγκεκριµένα στο εµπόριο
Φωτοβολταϊκών Προϊόντων: Panels, Inverters, Βάσεις Στήριξης,
Ηλεκτρολογικό Υλικό, Φωτισµός LED κ.ά.) συµµετείχε στην Έκθεση Energy
Photovoltaic θέλοντας να έρθει σε επαφή µε το επενδυτικό κοινό και να τους
πληροφορήσει για τα προϊόντα της.
Τόσο η ποιότητα των πιστοποιηµένων υλικών, όσο και η αµεσότητα αλλά και
τεχνογνωσία των υπαλλήλων της, δηµιουργεί τα εχέγγυα για µια αξιόλογη
εταιρεία που είναι σε θέση να εξυπηρετεί άµεσα και Πανελλαδικά µε τις
καθηµερινές αποστολές των προϊόντων της.
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AVELION SOLAR ROOF

∆υναµική συµµετοχή στην 7η ∆ιεθνή Έκθεση Energy
Photovoltaic 2012
AVELION SOLAR ROOF

Η εταιρεία Avelion, εξειδικευµένη στο χώρο της µελέτης και κατασκευής
φωτοβολταϊκών συστηµάτων, συµµετείχε δυναµικά στην 7η ∆ιεθνή Έκθεση
Energy Photovoltaic 2012, που πραγµατοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο του
Metropolitan Expo. Με ένα καλαίσθητο και εντυπωσιακό περίπτερο,
προσέλκυσε την προσοχή των επισκεπτών που θέλησε να πληροφορηθεί για
τις αλλαγές πιο εµπεριστατωµένα για τις νέες τιµές στα οικιακά
φωτοβολταϊκά.
Η Avelion αναγνωρίζοντας τις νέες ανάγκες της αγοράς για µειωµένο κόστος
προσφέρει επιλογές που θα ικανοποιήσουν κάθε απαίτηση. Στελεχωµένη µε
έµπειρους µηχανικούς και έχοντας υλοποιήσει τα πρώτα οικιακά
φωτοβολταϊκά συστήµατα στην Ελλάδα, κατασκευάζει έργα µε «το κλειδί στο
χέρι», από το στάδιο της µελέτης έως την εγκατάσταση και την έναρξη
λειτουργίας των Φ/Β, παρέχοντας επιπλέον υπηρεσίες σε θέµατα
χρηµατοδότησης και ασφάλισης των έργων.

FISCHER

Εντυπωσιακή παρουσία στην κλαδική έκθεση της Energy
Photovoltaic
FISCHER

Η γερµανική εταιρεία Fischer, δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην Ελλάδα.
Στο Stand της εταιρείας, κατασκευασµένο από την εταιρεία Profilgroup, τα
στελέχοι της Fischer συνοµίλησαν µε τους ενδιαφερόµενους επενδυτές
φωτοβολταϊκών συστηµάτων.
Προσφέροντας ολοκληρωµένη γκάµα προϊόντων για την στήριξη Φ/Β
εγκαταστάσεων είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο της σύστηµα
στήριξης φωτοβολταϊκών και ηλιοθερµικών πλαισίων. ∆ιαθέτει επίσης
στηρίγµατα σωλήνων, προβόλους, εξαρτήµατα ολίσθησης και πάκτωσης για
γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών βάσεων και
χηµικών (µε εγγύηση για την στεγάνωση) αγκυρίων.
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NANODOMI®

Ιδιαίτερη παρουσία στην 7η ∆ιεθνή Έκθεση Energy
Photovoltaic 2012
Από µεγάλη επιτυχία χαρακτηρίστηκε η συµµετοχή της NanoDomi® στην 7η
∆ιεθνή Έκθεση ENERGY PHOTOVOLTAIC 2012, που διοργάνωσε η LEADEREXPO
στο ATHENS METROPOLITAN EXPO από 1 έως 4 Νοεµβρίου.

NANODOMI®

Στο περίπτερό ο επισκέπτης µπορούσε να δει τον υψηλής απόδοσης
τριφασικό αντιστροφέα EverSol TLC10K της ZEVERsolar, καθώς και την νέα
άφιξη, τον µονοφασικό µε 2 MPPT EverShine 3-6kW. Η επιτυχία των προϊόντων
επιβεβαιώνεται από την µέχρι τώρα διείσδυση στην αγορά, και τους πολλούς
ικανοποιηµένους πελάτες.
Το πρωτοποριακό θερµοδυναµικό σύστηµα για θέρµανση νερού χρήσης
Thermboil της Energy Panel, προσέλκυσε µεγάλο ενδιαφέρον, ενώ οι
επισκέπτες ενηµερώθηκαν και για το νέο σύστηµα GTC plus, την υψηλής
απόδοσης ηλιακά υποβοηθούµενη αντλία θερµότητας υψηλών θερµοκρασιών
που προσφέρει η NanoDomi® σε συνεργασία µε την Energy Panel.
Η προσεκτική επιλογή των προϊόντων που προσφέρει η NanoDomi®, µε
γνώµονα την βελτιστοποίηση της σχέσης ποιότητας – απόδοσης – τιµής και η
διαφορετικότητα του καταλόγου της σε σχέση µε τον ανταγωνισµό είχε ως
αποτέλεσµα την µεγάλη επισκεψιµότητα του περιπτέρου και την θερµή
ανταπόκριση νέων επισκεπτών και συνεργατών, που είχαν την ευκαιρία να
δουν από κοντά αλλά και να ενηµερωθούν για τα νέα προϊόντα της εταιρίας. Η
ιδιαιτερότητα της περιόδου που διανύουµε, ωθεί τον καταναλωτή στην
προσεκτική αναζήτηση εναλλακτικών και η ποιοτικότερη επιλογή προϊόντων
είναι µονόδροµος. Η τεχνογνωσία και η αξιοπιστία που χαρακτηρίζει τη
NanoDomi® ταυτίζεται µε αυτή την φιλοσοφία και την ωθεί στην αναζήτηση
βελτιστοποιηµένων λύσεων υψηλής ποιότητας και πρωτοποριακής
τεχνολογίας, στο καλύτερο κόστος.
Η NanoDomi® διαφοροποιείται σηµαντικά σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρίες
του κλάδου των Φ/Β καθώς ακολουθεί ένα διαφορετικό µοντέλο εµπορικής
δραστηριότητας και ανάπτυξης. Μετά από συστηµατική έρευνα έχει επιλέξει
να αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τις εταιρίες που προτείνει στους πελάτες
της. Με αυτόν τον τρόπο κάθε πώληση χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα.
Ακόµα και στην περίπτωση της απλής προµήθειας εξοπλισµού η NanoDomi®
συµβουλεύει και συµµετέχει ενεργά στον σχεδιασµό των έργων των
συνεργατών της, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Ταυτόχρονα, η
συνεχής ενασχόληση µε την έρευνα και ανάπτυξη και οι σχέσεις µε
διακεκριµένα πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα παγκοσµίως, που την
φέρνει στην αιχµή των εξελίξεων.
Η NanoDomi® δραστηριοποιείται στην προµήθεια, σχεδιασµό, εγκατάσταση
και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, αυτόνοµου φωτισµού
εξωτερικών χώρων ηλιοθερµικών συστηµάτων, συµβουλευτικών υπηρεσιών
στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) και της
Νανοτεχνολογίας. Συγκροτήθηκε από µια οµάδα νέων επιστηµόνων που,
έχοντας ασχοληθεί χρόνια µε την έρευνα, αναλαµβάνει, εκτός από την
εξασφάλιση πολύ καλών τιµών, και την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών,
την επίβλεψη των έργων και βρίσκεται πάντα κοντά στις ανάγκες των πελατών
της.
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KRANNICH SOLAR

∆υναµική παρουσία στην διεθνή έκθεση
Energy - Photovoltaic '12
KRANNICH SOLAR

THE REVOLUTION CONTINUES! 5 ΧΡΟΝΙΑ KRANNICH SOLAR GREECE!
Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συµµετοχή της Krannich Solar, Γερµανικής
εταιρείας µε εξειδίκευση και εµπειρία 17 ετών στην χονδρική προµήθεια Φ/Β
συστηµάτων, στην έκθεση Energy Photovoltaic ’12, η οποία πραγµατοποιήθηκε
στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo από 1 Νοεµβρίου έως
4 Νοεµβρίου. Με το ισχυρό µήνυµα της ενεργειακής επανάστασης: «EVERYTHING
FOR THE REVOLUTION», η εταιρεία κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις των
επισκεπτών γιορτάζοντας τα 5 επιτυχηµένα χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Αλέξανδρος Αθανασίου, Γενικός ∆ιευθυντής
της Krannich Solar για την Ελληνική αγορά, «Η Krannich Solar ενάντια στις δυσκολίες
που παρουσιάζονται σήµερα στον κλάδο της ηλιακής ενέργειας, συνεχίζει την
συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχει στους επαγγελµατίες
εγκαταστάτες. Φέτος η εταιρεία συµπληρώνει 5 επιτυχηµένα χρόνια παρουσίας
στην ελληνική αγορά, έχοντας διανύσει µια αξιοπρόσεκτη πορεία. Το γεγονός
αυτό αποδεικνύεται από τον διαρκώς αυξανόµενο ρυθµό ανάπτυξης της εταιρείας
µας, την πρωτοκαθεδρία µας µεταξύ των εταιρειών χονδρικής προµήθειας
Φ/Β εξοπλισµού, αλλά και από τους υψηλούς δείκτες ικανοποίησης των
πελατών µας. Πρωταρχικός µας στόχος µας για τα επόµενα χρόνια είναι η
συνέχιση παροχής ποιοτικών προϊόντων, τηρώντας µε πλήρη υπευθυνότητα
όλους τους κανόνες καινοτοµίας και προστασίας του περιβάλλοντος».
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας
είχε την ευκαιρία να ενηµερώσει αναλυτικά τους επαγγελµατίες επισκέπτες
για τον ξεκάθαρο ρόλο της Krannich Solar στην Ελληνική αγορά ηλιακής ενέργειας
αλλά και για τα πλεονεκτήµατα των Φ/Β συστηµάτων όπου διαθέτει η εταιρεία
µόνο σε εγκαταστάτες Φ/Β σταθµών, τεχνικές / κατασκευαστικές εταιρείες,
ηλεκτρολόγους και καταστήµατα λιανικής πώλησης Φ/Β συστηµάτων.
Η Krannich Solar συγκαταλέγεται µεταξύ των κορυφαίων προµηθευτών Φ/Β
συστηµάτων σε παγκόσµια κλίµακα και προσφέρει ένα πρόγραµµα 5 σηµείων
το οποίο συµβάλλει στην βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών της:
1. ΑΠΟΛΥΤΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η Krannich Solar παρέχει σε κάθε πελάτη έναν εξειδικευµένο σύµβουλο
πωλήσεων, ο οποίος αναλαµβάνει την αποκλειστική εξυπηρέτησή του για όλα
τα ζητήµατα που τον αφορούν.
2. ΑΠΟΛΥΤΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Στην Krannich Solar κύριο µέληµα αποτελεί η έγκαιρη και ασφαλής παράδοση
των προϊόντων στον προορισµό τους, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα
παράδοσης που ορίζεται από τον πελάτη.
3. ΑΠΟΛΥΤΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗΣ ΓΚΑΜΑΣ
Η Krannich Solar προµηθεύει το δίκτυο διανοµής της µε µία πλούσια γκάµα
προϊόντων, συνοδευόµενη από όλες τις εγγυήσεις των µεγαλύτερων οίκων
κατασκευής Φ/Β εξοπλισµού, πάντοτε σε άκρως ανταγωνιστικά κοστολόγια.
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4. ΑΠΟΛΥΤΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Τα προϊόντα που προµηθεύονται από την Krannich Solar εξετάζονται
σχολαστικά στα µηχανικά και τα ηλεκτρικά µέρη τους ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει την δυνατότητα διάθεσης των
αποδοτικότερων εµπορευµάτων.
5. ΑΠΟΛΥΤΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η Krannich Solar στοχεύοντας να καλύψει όλο το εύρος των αναγκών των
πελατών της, διαθέτει ένα απόθεµα ασφαλείας στις αποθήκες της, για την
άµεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε ζήτηση.
Τα τελευταία δέκα χρόνια ο κύκλος εργασιών της Krannich Solar αυξάνεται
συνεχώς και το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας ενισχύθηκε µε την
προσθήκη πολλών νέων στελεχών, µε αποτέλεσµα η εταιρεία να απασχολεί
σήµερα περισσότερους από 360 εργαζοµένους, οι οποίοι συµβάλουν ενεργά
στην εξάπλωση της ενεργειακής επανάστασης.
Απόδειξη της επιτυχηµένης πορείας είναι η συνολική ισχύς άνω του 1GWp που
εγκαταστάθηκε από την Krannich Solar από την ίδρυση της. Το γεγονός αυτό
έχει σαν αποτέλεσµα η εταιρεία να κατατάσσεται σήµερα στην πρώτη
πεντάδα των κορυφαίων προµηθευτών φωτοβολταϊκού εξοπλισµού στην
Ευρώπη.
Το 2007 ιδρύθηκε η Ελληνική Krannich Solar Μ.Ε.Π.Ε. µε έδρα το Καλοχώρι
Θεσσαλονίκης, όπου µισθώθηκε ένα κτίριο αποθήκης και γραφείων 650τ.µ.,
στο οποίο προστέθηκε το 2012 ένα νέος αποθηκευτικός χώρος συνολικής
επιφάνειας 1.250τ.µ. Το 2009 ιδρύθηκε το υποκατάστηµα της Krannich Solar
στην Αθήνα για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στη Νότιο Ελλάδα και
τα νησιά.
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ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ-Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ
άρθρο:
Π. Κοσµόπουλος
Α. Γιαννακά
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιάσµου Κτιρίων και Οικισµών,
Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4093/2012
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ
άρθρο:
Νάσος Μιχελής, ∆ικηγόρος LL. M. Muenchen
Βιργινία Ευαγγελάτου, ∆ικηγόρος Master II Aix-en- Provence
∆ικηγορική εταιρεία MStR, Μιχελής-Στρογγυλάκη-Ράινχαρτ

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
άρθρο:
Π. Κοσµόπουλος
Α. Πανοπούλου
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού για Κτίρια και Οικισµούς

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΛΑΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
άρθρο:
Εργαζάκης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός
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ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ-Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ
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άρθρο:
Π. Κοσµόπουλος
Α. Γιαννακά
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού
Σχεδιάσµου Κτιρίων και Οικισµών,
Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ∆ηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης

Είναι γεγονός, πως η αύξηση των ενεργειακών απαιτήσεων των
σύγχρονων κοινωνιών, σε συνδυασµό µε τα εξάντληση των ορυκτών
πόρων καθιστά υποχρεωτική τη στροφή στις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας.
Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, αντικείµενο έρευνας αποτελεί η
διερεύνηση του υβριδικού ενεργειακού συστήµατος φωτοβολταϊκου
– υδρογόνου,όπου µέσω της βιβλιογραφικής έρευνας των αρχών που
διέπουν αντίστοιχα ενεργειακά συστήµατα,καθώς και την
διεκπεραίωση σειράς πειραµάτων κατά τα οποία µεταβάλλονται
διάφορες συνθήκες λειτουργίας της πειραµατικής διάταξης
αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας για την ηλεκτρολυτική παραγωγή
υδρογόνου, και ανάκτησης της ηλεκτρικής ενέργειας µέσω
συστοιχίας κυψελών καυσίµου, µελετάται η βιωσιµότητα και η
δυνατότητα εφαρµογής του ενεργειακού συστήµατος παραγωγής
υδρογόνου µέσω Α.Π.Ε. στον κτιριακό τοµέα. Επιπλέον γίνεται χρήση
του προσοµοιωτικού λογισµικού TRNSYS για τη διερεύνηση της
εφικτότητας και βιωσιµότητας υβριδικού συστήµατος
φωτοβολταϊκού - υδρογόνου σε κτίρια και οικισµούς.
Από την πειραµατική έρευνα προκύπτουν τα χαρακτηριστικά µεγέθη
και οι συνθήκες λειτουργίας, για τα οποία επιτυγχάνονται τα µέγιστα
ποσοστά απόδοσης κατά την λειτουργία του συστήµατος της
πειραµατικής διάταξης Φ/Β, ηλεκτρολύτη και κυψέλης καυσίµου
ΡΕΜ. Συµπεραίνεται ότι το υβριδικό σύστηµα Α.Π.Ε.- Υδρογόνου,
µπορεί να αντικαταστήσει τα συµβατικά συστήµατα παροχής
ενέργειας, εξασφαλίζοντας ενεργειακή αυτονοµία και αποτελώντας
βιώσιµη και οικονοµικά αποδοτική λύση για το µέλλον του κτιριακού
τοµέα.
Λέξεις κλειδιά: υβριδικό σύστηµα υδρογόνου, Α.Π.Ε., κυψέλη
καυσίµου PEM
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« Μελέτη υβριδικού συστήµατος
φωτοβολταϊκού - υδρογόνου και
εφαρµογή του στον κτιριακό
τοµέα »

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι γεγονός ότι, τα κτίρια αντιπροσωπεύουν ένα µεγάλο µερίδιο της
παγκόσµιας κατανάλωσης σε ενέργεια. Ωστόσο, η µείωση της ενεργειακής
τους κατανάλωσης αποτελεί προτεραιότητα µόλις πρόσφατα. Υπάρχουν δύο
τρόποι για να προχωρήσουµε προς αυτό το στόχο: ο πρώτος τρόπος
περιλαµβάνει τη βελτίωση του σχεδιασµού του κτιρίου, προκειµένου να
µειωθούν οι θερµικές απώλειες και δεύτερον, η αξιοποίηση των εξωτερικών
κερδών (Κοσµόπουλος 2007, Κοσµόπουλος 2008).
Ο στόχος αυτής της µελέτης, ήταν να διερευνήσει τον τρόπο που λειτουργούν
τα υβριδικά συστήµατα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - Υδρογόνου και εάν
µπορούν να παρέχουν ενεργειακά αυτάρκη κτίρια. Συγκεκριµένα,
χρησιµοποιήθηκε µια πειραµατική διάταξη έτσι ώστε να µας οδηγήσει σε
κάποια συµπεράσµατα που µας βοηθούν να διευρύνουµε τις γνώσεις µας
σχετικά µε τα συστήµατα υδρογόνου. Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκε και
προσοµοίωση του συστήµατος, έτσι ώστε να αποδείξει πως ένα αυτόνοµο
σύστηµα, µπορεί να υπάρξει µε τη χρήση ενός υβριδικού συστήµατος
υδρογόνου. Ένα σύστηµα υδρογόνου βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην
τεχνολογία (συµπαραγωγή) µεµβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (Proton
Exchange Membrane, PEMFC), µε τη χρήση του υδρογόνου και του αέρα, ως
καύσιµο και οξειδωτικό, αντίστοιχα.
Ανάλογα µε το γεωγραφικό πλάτος, η ενέργεια από ηλιακή ακτινοβολία είναι
κυρίως διαθέσιµη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και λιγότερο κατά τη
διάρκεια του χειµώνα, όπου και τη χρειαζόµαστε περισσότερο για την
κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων. Έτσι, απαιτείται µια εποχιακή
αποθήκευση ενέργειας, η οποία συσσωρεύει ηλιακή ενέργεια το καλοκαίρι
και το φθινόπωρο και την αποθηκεύει για να χρησιµοποιηθεί το χειµώνα
µέχρι τις αρχές της άνοιξης. Το υδρογόνο (Η2), µπορεί να χρησιµεύσει ως µια
µακροπρόθεσµη αποθήκευση χηµικής ενέργειας. Είναι εύκολο να παραχθεί
και η µετατροπή του σε θερµική και ηλεκτρική ενέργεια είναι «καθαρή». Σε
αντίθεση µε την αποθήκευση θερµότητας, το υδρογόνο (σε θερµοκρασία
περιβάλλοντος), µπορεί να αποθηκευτεί για µεγάλες χρονικές περιόδους
χωρίς απώλεια ενέργειας. Το υδρογόνο, ως µέσο αποθήκευσης, έχει υψηλή
ενεργειακή πυκνότητα µάζας (Wh / kg). Η ογκοµετρική ενεργειακή πυκνότητα
του εξαρτάται από την πίεση, αλλά συνήθως συγκρίνεται µε ένα σύστηµα
ηλεκτροχηµική αποθήκευσης, όπως µια µπαταρία µολύβδου-οξέος (Agbossou
et al, 2004). Αυτές οι ιδιότητες καθιστούν το υδρογόνο κατάλληλο για την
αποθήκευση ενέργειας και, εν γένει ως φορέα ενέργειας.
2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Η πειραµατική διάταξη, η οποία χρησιµοποιήθηκε, αποτελείται από τα
παρακάτω µέρη: από ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο ισχύος 5 watt, έναν
ηλεκτρολύτη PEM ο οποίος όταν είναι συνδεδεµένος µε πηγή συνεχούς
ρεύµατος, (στη συγκεκριµένη περίπτωση το φωτοβολταϊκό στοιχείο),
ηλεκτρολύει το νερό στα δυο του βασικά συστατικά το υδρογόνο και το
οξυγόνο, ένα δοχείο αποθήκευσης του υδρογόνου 80 cm3, µια συστοιχία
κυψελών καυσίµου και µια κάρτα µετατροπής δεδοµένων, που συνδέεται στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή, από όπου µε το κατάλληλο λογισµικό παίρνουµε τα
ζητούµενα χαρακτηριστικά µεγέθη.
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« Μελέτη υβριδικού συστήµατος
φωτοβολταϊκού - υδρογόνου και
εφαρµογή του στον κτιριακό
τοµέα »

Φωτοβολταϊκό στοιχείο
Ισχύς:

4.0 V / 3.3A

Υ x M x Π:

5 x 330 x330 mm
Ηλεκτρολύτης ΡΕΜ

Ισχύς:

15 Wστα 4V DC

Επιφάνεια ηλεκτρόλυσης:

2 κελιά των 16 cm2

Παραγωγή αερίου (Η2):

65 cm3/min

Όριο ανεκτικότητας δυναµικού εφαρµογής:

3.0 - 4.0 V DC

Όριο ανεκτικότητας ρεύµατος εφαρµογής:

0-4.0 Α

Υ x M x Π:

140 x 180 x 120 mm
Βαθµονοµηµένο δοχείο αποθήκευσης

Όγκος:

80 cm3
Συστοιχίας κυψέλης καυσίµου ΡΕΜ

Επιφάνεια ηλεκτρόλυσης:

4 cm2 ανά κελί

Παραγόµενη τάση:

0.4-0.96 V ανά κελί

Ισχύς ανά κελί:

200 mW

Ισχύς (10 κελιά):

2W

Υ x M x Π:

60 x 70 x 175 mm
Κάρτα µετατροπής δεδοµένων

Όριο ανεκτικότητας δυναµικού εφαρµογής:

0-10 V

Όριο ανεκτικότητας ρεύµατος εφαρµογής:

0-5 Α

Ισχύς:

0-5 W

2.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Αρκετά πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν προκειµένου να ληφθούν οι
χαρακτηριστικές καµπύλες. Στην αρχή, στόχος µας ήταν ο έλεγχος της
αποτελεσµατικότητας της φωτοβολταϊκής µονάδας. Κατά τη διάρκεια Του
πειράµατος, έγιναν µετρήσεις για διάφορες εντάσεις ακτινοβολίας, οι οποίες
επιλέχθησαν µε βάση τη βιβλιογραφία, προκειµένου να οροθετηθεί η
ακρίβεια των αποτελεσµάτων. Συγκεκριµένα, οι χαρακτηριστικές καµπύλες
του φωτοηλεκτρικού ρεύµατος και της ισχύος, έναντι του δυναµικού
λειτουργίας που προκύπτει από την καταγραφή των δεδοµένων
παρουσιάζονται στα σχήµατα παρακάτω. Σε αυτό το σηµείο, θα πρέπει να
αναφέρουµε ότι οι καµπύλες που προκύπτουν είναι παρόµοιες µε τις
καµπύλες αναφοράς (Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ EnergyEG & G Τεχνικές
Υπηρεσίες, 2004), (Ουζούνογλου, 2009). Οι εντάσεις της ακτινοβολίας που
χρησιµοποιήσαµε για τις µετρήσεις µας είναι 20000 lux (29.280 mW/m2),
22500 (32.940 mW/m2) lux, 25000 lux (36.600 mW/m2), 27500 lux (40.260
mW/m2), 30000 lux (mW/m2 43,920), και 32500 lux (47.580 mW/m2).
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« Μελέτη υβριδικού συστήµατος
φωτοβολταϊκού - υδρογόνου και
εφαρµογή του στον κτιριακό
τοµέα »

Στο παρακάτω σχήµα (σχήµα 1), απεικονίζεται η µέγιστη ισχύς που
επιτυγχάνεται για κάθε ένταση προσπίπτουσας ακτινοβολίας.

Σχήµα 1: Μέγιστη ισχύς υπό διαφορετικές εντάσεις προσπίπτουσας ακτινοβολίας.

Η µέγιστη παραγόµενη ισχύς, παρατηρείται ότι αυξάνεται µε την αύξηση της
έντασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 1,
κατά το οποίο παρατηρείται και µια προσεγγιστικά γραµµική σχέση µεταξύ
των δυο µεγεθών. Η µέγιστη τιµή παραγόµενης ισχύος είναι 5 Watt, και
επιτυγχάνεται για την ένταση των 32.500 lux προσπίπτουσας ακτινοβολίας.
2.2 Παραγωγή υδρογόνου µέσω πολυµερικής ηλεκτρολυτικής κυψέλης (PEM)
Κατά την παραγωγή υδρογόνου από πειραµατική διάταξη ηλεκτρόλυσης
πολυµερικού ηλεκτρολύτη ΡΕΜ, µελετάται η απόδοση, και το πώς
επηρεάζεται, κατά την αύξηση της έντασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας
σε Φ/Β στοιχείο, το οποίο συνδεδεµένο µε τον ηλεκτρολύτη PEM παρέχει την
απαιτούµενη ενέργεια για την παραγωγή υδρογόνου.
Στα σχήµατα παρουσιάζονται οι καµπύλες παραγωγής υδρογόνου έναντι του
χρόνου, για την αύξηση των εντάσεων της προσπίπτουσας ακτινοβολίας σε
φωτοβολταϊκό πλαίσιο.

Σχήµα 2: Ηλεκτρική και παραχθέντος όγκου υδρογόνου ενέργεια συναρτήσει της
έντασης προσπίπτουσας ακτινοβολίας

Εν συνεχεία στο σχήµα 2, φαίνονται συγκριτικά η ενέργεια (ηλεκτρική)
εισόδου στην διάταξη πολυµερικού ηλεκτρολύτη και η ενέργεια εξόδου
(υδρογόνο) που προκύπτει κατά την ηλεκτρόλυση, των οποίων µεγεθών και ο
λόγος εκφράζει την απόδοση της ηλεκτρόλυσης.
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φωτοβολταϊκού - υδρογόνου και
εφαρµογή του στον κτιριακό
τοµέα »

Σχήµα 3: Χρόνος ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή 80 cm3 υδρογόνου συναρτήσει της
έντασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας.

Σύµφωνα λοιπόν µε το σχήµα 3, προκύπτει ότι καθώς αυξάνει η ένταση της
προσπίπτουσας ακτινοβολίας στο Φ/Β στοιχείο, ελαττώνεται ο χρόνος που
απαιτείται για την παραγωγή ίδιας ποσότητας όγκου υδρογόνου από τον
ηλεκτρολύτη ΡΕΜ, πράγµα που ερµηνεύεται και από τη γεωµετρία των
καµπυλών λόγω της αύξησης της κλίσης τους, για αυξανόµενες τιµές έντασης
προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Επίσης από τη µορφή των καµπύλων του
σχήµατος 3, προκύπτει ότι υπάρχει γραµµική συσχέτιση του παραγόµενου
όγκου του υδρογόνου ως προς το χρόνο, πράγµα που σηµαίνει και σταθερή
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον ηλεκτρολύτη ως προς το χρόνο.

Σχήµα 4: Ποσοστό απόδοσης ηλεκτρόλυσης συναρτήσει της έντασης προσπίπτουσας
ακτινοβολίας.

Αυτό που παρατηρούµε (σχήµα 4), είναι ότι υπάρχουν υψηλά ποσοστά
απόδοσης, που κυµαίνονται από 94 έως 96%. Η φυσική σηµασία της
απόδοσης είναι η µετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας (που παράγεται από το
φωτοβολταϊκό στοιχείο) σε αξιοποιήσιµη ενέργεια, µε τη µορφή του
υδρογόνου που παράγεται στην έξοδο (θερµογόνος δύναµη υδρογόνου).
2.3 Καµπύλη δυναµικού - ισχύος - ρεύµατος συστοιχίας κυψελών ΡΕΜ
Σκοπός αυτού του πειράµατος είναι η διερεύνηση της εξάρτησης του
δυναµικού λειτουργίας καθώς και της ισχύος που αποδίδει η συστοιχία
κυψελών καυσίµου ΡΕΜ κατά την καύση υδρογόνου υπό διαφορετικές
θερµοκρασίες.
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Σχήµα 5: Καµπύλες δυναµικού συναρτήσει ηλεκτρικού ρεύµατος λειτουργίας
συστοιχίας κυψελών καυσίµου ΡΕΜ.

Σχήµα 6: Καµπύλες ισχύος συναρτήσει ηλεκτρικού ρεύµατος λειτουργίας συστοιχίας
κυψελών καυσίµου ΡΕΜ.

Παρατηρώντας τις καµπύλες δυναµικού λειτουργίας - ρεύµατος που
προκύπτουν για τις διάφορες θερµοκρασίες, βλέπουµε ότι όταν αυξάνεται η
θερµοκρασία, έχουµε απότοµη πτώση του δυναµικού για όλο και
µεγαλύτερες τιµές ηλεκτρικού ρεύµατος. Το οποίο σηµαίνει ότι τα φαινόµενα
διάχυσης επικρατούν, καθώς αυξάνεται η θερµοκρασία λειτουργίας, σε όλο
και υψηλότερες τιµές ηλεκτρικού ρεύµατος, διατηρώντας για περισσότερο τη
γραµµική µείωση της τάσης καθώς αυξάνεται η τιµή του ηλεκτρικού
ρεύµατος.
Καθώς αυξάνεται η θερµοκρασία λειτουργίας, αυξάνεται τόσο η ωµική
αντίσταση, όσο και η αντίσταση µεταφοράς φορτίου στην συστοιχία (την
µοναδιαία κυψέλη αντίστοιχα) και για αυτό το λόγο σηµειώνεται µείωση της
κλίσης του τµήµατος της καµπύλης δυναµικού κατά το οποίο το δυναµικό
µειώνεται γραµµικά καθώς αυξάνει το ηλεκτρικό ρεύµα (η πυκνότητα
ρεύµατος αντίστοιχα).
Στη συνέχεια παραθέτουµε ένα συγκεντρωτικό πίνακα, όπου συνοψίζονται
όλα αυτά που έχουµε αναφέρει πιο πάνω και διακρίνεται, η τάση να έχουµε
τα µέγιστα της παραγόµενης ισχύος, καθώς αυξάνει η θερµοκρασία
λειτουργίας, υπό µικρότερα δυναµικά, και ταυτόχρονα υπό υψηλότερες τιµές
ηλεκτρικού ρεύµατος. Γεγονός που δικαιολογείται και από την ισχύουσα
θεωρία, αφού η ισχύς, αποτελεί το γινόµενο του ρεύµατος επί του δυναµικού
της συστοιχίας ή της µοναδιαίας κυψέλη αντίστοιχα.
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Θερµοκρασία
(οC)

∆υναµικό λειτουργίας
(mVolt)

Ηλεκτρικό ρεύµα
(mA)

Ισχύς λειτουργίας
(mWatt)

30

4508

404

1817

40

4459

442

1932

50

4418

473

2085

60

4361

488

2134

2.4 Ηλεκτρική απόδοση συστοιχίας κυψελών καυσίµου ΡΕΜ
Σκοπός της τέταρτης πειραµατικής διαδικασίας είναι η διερεύνηση της
εξάρτησης της ηλεκτρικής απόδοσης συστοιχίας κυψελών καυσίµου ΡΕΜ κατά
την καύση υδρογόνου εφαρµόζοντας διάφορα δυναµικά λειτουργίας και
διαφορετικές θερµοκρασίες.
Η παραπάνω πειραµατική διαδικασία λαµβάνει χώρα για τα παρακάτω
δυναµικά λειτουργίας, ενώ ο κύκλος των παραπάνω µετρήσεων
επαναλαµβάνεται για κάθε µια από τις διαφορετικές θερµοκρασίες.

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι ο όγκος κατανάλωσης καυσίµου για την λήψη
κάθε πειραµατικής µέτρησης αντιστοιχεί σε καύση 10 cm3 υδρογόνου από την
συστοιχία.
Η ηλεκτρική απόδοση αποτελεί το ποσοστό µετατροπής της χηµικής
ενέργειας του υδρογόνου που εισέρχεται στο σύστηµα της κυψέλης
καυσίµου, σε ηλεκτρική ενέργεια στην έξοδο του συστήµατος
Έτσι αντιστρόφως µε το τι ισχύει για έναν ηλεκτρολύτη ΡΕΜ για την κυψέλη
καυσίµου PEM η απόδοση της υπολογίζεται ως εξής (C.Voigt, et. al, 2005,):

Όπου:
Hl = Κατώτατη θερµογόνος δύναµη του υδρογόνου (Heating value of the
hydrogen)
= 10.8 X 106 J/m3
V H2 = όγκος καταναλισκόµενου υδρογόνου (m3)
V = δυναµικό (Volts)
Ι = Ηλεκτρικό ρεύµα (A)
t = Χρόνος (sec)
Η απόδοση µιας κυψέλης καυσίµου επηρεάζεται από διάφορες µεταβλητές
κατά τη λειτουργία της, όπως είναι η θερµοκρασία, η πίεση, η σύνθεση του
αερίου καυσίµου, η πυκνότητα του ρεύµατος, το σχεδιασµό της κυψέλης και
άλλους κατασκευαστικούς παράγοντες. Από παρατήρηση των γραφηµάτων
διαπιστώνεται ότι, καθώς ο όγκος του υδρογόνου που καταναλώνεται είναι
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σταθερός (10 cm3), η τιµή του ενεργειακού περιεχοµένου του είναι ίδια, κατά
τη λειτουργία της κυψέλης υπό διαφορετικά δυναµικά για την εκάστοτε
θερµοκρασία. Ενώ καθώς αυξάνεται η θερµοκρασία λειτουργίας, το
ενεργειακό περιεχόµενο του όγκου του υδρογόνου των 10 cm3 είναι
χαµηλότερο, καθώς µειώνεται η πυκνότητα των µορίων του αερίου που
περιέχονται σε συγκεκριµένο όγκο. Το ενεργειακό περιεχόµενο που
αντιστοιχεί σε όγκο υδρογόνου 10 cm3 έχει τιµή των 106,22, 102,82, 99,64 και
96,65 Joule για τις θερµοκρασίες 30, 40, 50, και 60 οC αντίστοιχα.

« Μελέτη υβριδικού συστήµατος
φωτοβολταϊκού - υδρογόνου και
εφαρµογή του στον κτιριακό
τοµέα »

Σχήµα 7: Ηλεκτρική, και περιεχόµενη στο υδρογόνο ενέργεια, και παραγόµενη ισχύς
ως προς το δυναµικό λειτουργίας υπό θερµοκρασία 30 °C (a), 40 °C (b), 50 °C (c), 60 °C
(d)

Για σταθερό δυναµικό λειτουργίας της συστοιχίας, παρατηρείται αύξηση της
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς αυξάνει η θερµοκρασία. Το οποίο
σηµαίνει ότι για δεδοµένη τιµή δυναµικού παρατηρείται αύξηση της
απόδοσης της συστοιχίας καθώς αυτή λειτουργεί σε υψηλότερες
θερµοκρασίες.
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Σχήµα 8: Ηλεκτρική απόδοση της συστοιχίας συναρτήσει του δυναµικού λειτουργίας
υπό διαφορετικές θερµοκρασιακές συνθήκες.

Σύµφωνα µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα η ηλεκτρική απόδοση φθάνει έως
και το 60 % κατά τη λειτουργία της συστοιχίας υπό δυναµικό των 7000 mVolt
στους 60 οC. Ποσοστό το οποίο σηµαίνει ότι παράγεται ηλεκτρική ενέργεια η
οποία αντιστοιχεί στο 60 % της χηµικής ενέργειας του υδρογόνου που
καταναλώθηκε κατά τη λειτουργία της κυψέλης υπό το δυναµικό των 7000
mVolt, στους 60 οC. Ενώ η θερµότητα η οποία παράγεται αποτελεί επίσης
απώλεια του συστήµατος καθώς δεν αξιοποιείται.
Τέλος στο σχήµα 8, φαίνεται αυτό που έχουµε ήδη αναφέρει, δηλαδή ότι η
απόδοση της συστοιχίας κυψελών καυσίµου παρουσιάζει αύξηση καθώς
λειτουργεί σε όλο και υψηλότερα δυναµικά για δεδοµένη θεµοκρασία
λειτουργίας. Ενώ τα µέγιστα ποσοστά απόδοσης που επιτυγχάνονται σε
δυναµικό λειτουργίας των 7000 mVolt αυξάνονται καθώς αυξάνεται και η
θερµοκρασία λειτουργίας της κυψέλης καυσίµου. Επιτυγχάνοντας για
θερµοκρασία λειτουργίας των 30, 40, 50 και 60 οC, µέγιστα ποσοστά
απόδοσης της τάξης του 40, 47, 58 και 62% αντίστοιχα.
3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
Στην προηγούµενη ενότητα, ασχοληθήκαµε µε την πειραµατική διερεύνηση
της λειτουργίας ενός υβριδικού συστήµατος για την παραγωγή και την
αποθήκευση του υδρογόνου, µέσα από την πειραµατική διάταξη, από την
οποία έχουµε φτάσει σε σηµαντικά συµπεράσµατα που θα µας βοηθήσουν
στην καλύτερη κατανόηση της τεχνολογίας του υδρογόνου και των
εφαρµογών της. ∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της ενέργειας
καταναλώνεται στα σπίτια και στον κτιριακό τοµέα εν γένει, σε αυτή την
ενότητα θα προσπαθήσουµε να δούµε αν το υδρογόνο µπορεί να εφαρµοστεί
σε κτίρια µε βιώσιµο τρόπο (Κοσµόπουλος, 2007), (Κοσµόπουλος, 2008). Για
να µπορέσουµε να δούµε κατά πόσο ένα σύστηµα υδρογόνου µπορεί να
χρησιµοποιηθεί στον κτιριακό τοµέα θα εξετάσουµε δύο συστήµατα. Ένα µιας
απλής εφαρµογής κατοικίας, η οποία έχει σχετικά µικρές ενεργειακές
καταναλώσεις και ένα ενός κτιρίου ευρύτερης χρήσης, µε υψηλότερες
ενεργειακές απαιτήσεις.
Και για τα δύο συστήµατα χρησιµοποιήθηκαν µετεωρολογικά στοιχεία από την
περιοχή της Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι η άµεση ηλιακή ακτινοβολία, η
ολική ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο και η θερµοκρασία ξηρού
βολβού. Τα δεδοµένα αυτά καλύπτουν ένα ηµερολογιακό έτος και τα οποία
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µέσω της υπορουτίνας του ηλιακού επεξεργαστή τροφοδοτήθηκαν στην
υπορουτίνα των φωτοβολταϊκών. Ο ηλιακός επεξεργαστής υπολογίζει ηλιακά
δεδοµένα για χρονικά βήµατα µικρότερα της µιας ώρας και για διάφορες
γωνίες πρόσπτωσης. Τα φωτοβολταϊκά είναι συνδεδεµένα στο συσσωρευτή
µέσω ενός ελεγκτή µέγιστου σηµείου ισχύος και σε κλίση ίση µε το
γεωγραφικό πλάτος της περιοχής.

« Μελέτη υβριδικού συστήµατος
φωτοβολταϊκού - υδρογόνου και
εφαρµογή του στον κτιριακό
τοµέα »

Σχήµα 8: Σχηµατική απεικόνιση του συστήµατος στο περιβάλλον του TRNSYS

3.1 Πρώτο Σενάριο
Για την προσοµοίωση χρησιµοποιήθηκαν τυπικές ωριαίες καταναλώσεις µιας
κατοικίας. Η µέση ωραία κατανάλωση που απαιτείται για την κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών µιας τυπικής κατοικίας κατά τη διάρκεια της ηµέρας
θεωρείται περίπου 500 W. Το σύστηµα της φωτοβολταϊκής συστοιχίας
συνδέεται µε το δίκτυο της κατοικίας µέσω ενός αντιστροφέα µε ονοµαστική
απόδοση ίση µε 95%. Θεωρήσαµε ότι το κάθε σύστηµα έχει µηδενική έλλειψη
ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς επίσης και ότι η
κατάσταση φόρτισης των συσσωρευτών στην εκκίνηση της προσοµοίωσης την
1η Ιανουαρίου ήταν 100 % και ότι υπήρχαν αποθηκευµένα 5 m3 H2 στα δοχεία
µεταλλοϋδριδίων.
3.2 ∆εύτερο Σενάριο
Πρόκειται για την προσοµοίωση µιας τυπικής κατοικίας και τις συνολικές
ηµερήσιες απαιτήσεις της σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι παραδοχές που έχουµε
κάνει για αυτό το σύστηµα είναι όµοιες µε του προηγούµενου συστήµατος µε
τη διαφορά ότι η µέση ηµερήσια κατανάλωση κατά τη διάρκεια του έτους
είναι 5000 W (5 kW), οπότε και αλλάζουν αναλογικά και οι τιµές των
χαρακτηριστικών µεγεθών.
Σύστηµα

1ο Σενάριο (500 W)

2ο Σενάριο (5 kW)

Φ/Β συστοιχία

35 πλαίσια (= 8,4 kWp)

203 πλαίσια (=48,7 kWp)

Ηλεκτρολύτης PEM

Ισχύς: 5 kW

Ισχύς: 25 kW

Αριθµός κυψελών: 2

Αριθµός κυψελών: 10

Ισχύς: 1,6 kW

Ισχύς: 7 kW

Συστοιχεία κυψελών
καυσίµου τεχνολογίας PEM
∆εξαµενή
αποθήκευσης
υδρογόνου

Αριθµός κελιών: 20

Αριθµός κελιών: 85

Συνολικός όγκος: 15 m

Συνολικός όγκος: 35 m3

Μέγιστη πίεση: 95 bar

Μέγιστη πίεση: 95 bar

Αρχική πίεση: 5%

Αρχική πίεση: 5%

3

Πίνακας 2: Συνοπτικά δεδοµένα των προς προσοµοίωση συστηµάτων
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« Μελέτη υβριδικού συστήµατος
φωτοβολταϊκού - υδρογόνου και
εφαρµογή του στον κτιριακό
τοµέα »

Ο σκοπός ήταν να καλύπτει το σύστηµά µας το 100% των αναγκών ηλεκτρικής
ενέργειας µιας κατοικίας. Από τα αποτελέσµατα, βλέπουµε ότι και τα δύο
συστήµατα µπορεί να εξυπηρετήσουν αυτό το σκοπό. Στο σχήµα 9 βλέπουµε
µία γραφική παράσταση που δείχνει την κατανάλωση ενέργειας, µε την
ενέργεια που παράγεται από τη φωτοβολταϊκή µονάδα και η ισχύς που
παράγεται από την κυψέλη καυσίµου, όσον αφορά το πρώτο σύστηµα.

Σχήµα 9: Γράφηµα ηλεκτρικής ισχύος (α) και παραγωγή και κατανάλωση του
υδρογόνου (β)

Σχήµα 10: Ισχείς φωτοβολταϊκών,
φορτίου, συστοιχίας κυψελών
καυσίµου και µπαταριών

Το διάγραµµα στο Σχ. 9 (β), δείχνει την παραγωγή και την κατανάλωση του
υδρογόνου από το σύστηµα. Όπως βλέπουµε στην πραγµατικότητα, έχουµε
ένα έλλειµµα του υδρογόνου µόνο τους χειµερινούς µήνες. Το έλλειµµα αυτό
καλύπτεται ήδη από τους πρώτους µήνες της άνοιξης, ενώ η καθηµερινή
αποθήκευση µονάδα είναι πλήρης. Η εποχιακή αποθήκευση λαµβάνει
πράγµατι χώρα το καλοκαίρι και γεµίζει τις ανάγκες για την περίοδο που
αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει στις αρχές Μαρτίου.
Όσο αφορά το δεύτερο σύστηµα, τα αποτέλεσµατα είναι αναλογικά παρόµοια
σε ότι έχει να κάνει µε την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και
υδρογόνου. Αυτό όµως που πρέπει να υπογραµµίσουµε στο σηµείο αυτό είναι
ότι για µεγαλύτερης κλίµακας ενεργειακές απαιτήσεις, όπως αυτές που
περιγράφονται στο δεύτερο σενάριο, η χρήση συσσωρευτών για εποχιακή
αποθήκευση κρίνεται σηµαντική και απαραίτητη για τη οµαλή και καλή
λειτουργία του συστήµατος. Για αυτό και εξετάζουµε το σύστηµα µας από την
οπτική.
Σε αυτή τη µελέτη, µοντελοποίηθηκαν αυτόνοµα συστήµατα ηλεκτρικής
ενέργειας και οι παράµετροι του συστήµατος αναλύθηκαν χρησιµοποιώντας
µια πειραµατική διάταξη και λογισµικό προσοµοίωσης. Η µελέτη εστιάσε στις
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επιπτώσεις των συνιστωσών του συστήµατος και τη συνολική απόδοσή του. Μέσα από τα πειράµατα που
διεξήχθησαν, πήραµε τις χαρακτηριστικές καµπύλες του υβριδικού συστήµατος φωτοβολταϊκών - υδρογόνου.
Στη συνέχεια, µε χρήση του λογισµικού, προσπαθήσαµε να εφαρµόσουµε ένα τέτοιο σύστηµα στο τοµέα των
κατασκευών. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα αυτών των συστατικών συγκρίθηκαν µε τα πειραµατικά
αποτελέσµατα.
Το υδρογόνο είναι το µόνο µέσο αποθήκευσης ενέργειας για ένα αυτόνοµο ενεργειακά σύστηµα χωρίς τη
χρήση µπαταρίων. Το σύστηµα βασίζεται στη µετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε υδρογόνο (χηµική ενέργεια)
και το αντίστροφο, ο οποίος αποτελεί όπως έιδαµε έναν αναποτελεσµατικό τρόπο χειρισµού της
πλεονάζουσας ενέργειας. Η αύξηση του αριθµού των κυψελών του ηλεκτρολύτη επιβαρύνει το αρχικό κόστος
του συστήµατος αλλά αυξάνει επίσης την απόδοση συστήµατος και το χρόνο ζωής ολόκληρης της
ηλεκτρολυτικής συστοιχίας.
Η αύξηση του αριθµού των κυψελών του ηλεκτρολύτη επιβαρύνει το αρχικό κόστος του συστήµατος αλλά
αυξάνει επίσης την απόδοση συστήµατος και το χρόνο ζωής ολόκληρης της ηλεκτρολυτικής συστοιχίας
Προσθέτοντας µια συστοιχία συσσωρευτών παίζει σηµαντικό ρόλο στην απόδοση του συστήµατος καθώς και
στο µέγεθος και την αποδοτικότητα των άλλων µερών του συστήµατος. Η αύξηση του αριθµού των µπαταριών
που χρησιµοποιούνται επίσης αυξάνει την αποδοτικότητα του συστήµατος και µειώνει τα µεγέθη των
υπόλοιπων µερών του συστήµατος.
Τέλος, ελπίζουµε ότι τα αποτελέσµατά µας είναι χρήσιµα και ελπιδοφόρα για τη χρήση φωτοβολταϊκών υδρογόνου για ένα Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης σπίτι - Zero Energy Demand!
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Μετά την ψήφιση του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/12.11.2012) “ Έγκριση
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 –
Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016”, το ήδη υφιστάµενο γενικό
κλίµα ανασφάλειας στις επενδύσεις των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ), επιδεινώθηκε δραµατικά. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της Παραγράφου
Ι.2. του άρθρου µόνου του ως άνω νόµου, οι διατάξεις της οποίας ελέγχονται
ως προς την τη συµβατότητά τους µε το Σύνταγµα και τις διατάξεις του
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, όπως αναλύεται κατωτέρω, επιβλήθηκε, ιδίως, έκτακτη
ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ, ποσοστού έως και 30%, γεγονός που ισοδυναµεί µε ισόποση µείωση της
συµβατικά κατοχυρωµένης εγγυηµένης τιµής πώλησης ενέργειας (feed-intariff) (κατωτέρω υπό Ι), ενώ παράλληλα, µε την ως έκτακτη ειδική
νοµοθέτηση, µειώθηκε η συµβατικά κατοχυρωµένη προθεσµία
ενεργοποίησης της σύνδεσης των φωτοβολταϊκών σταθµών (κατωτέρω υπό ΙΙ).
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Ι. Έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης ΑΠΕ
Α. Σε προηγούµενη συµβολή µας είχαµε αναφερθεί στο ζήτηµα της ασφάλειας
του δικαίου και της µονοµερούς αλλαγής των συµβάσεων µε τις αδειοδοτικές
αρχές των ΑΠΕ (Σύµβαση Πώλησης και Σύµβαση Σύνδεσης). Είχε παρατηρηθεί
τότε ότι η αρχή της ασφάλειας του δικαίου, έκφανση της αρχής του κράτους
δικαίου, επιβάλλει τη δυνατότητα εκ των προτέρων προσδιορισµού των
µεταβολών που πρόκειται να επέλθουν στις ήδη διαµορφωθείσες έννοµες
σχέσεις των προσώπων. Είχε δε επισηµανθεί ότι δυνατότητα µονοµερούς
τροποποίησης δεν παρέχεται ούτε από το κείµενο των συµβάσεων µε τις
αδειοδοτικές αρχές, ούτε και από τις γενικές και ειδικές διατάξεις του
αστικού δικαίου, ενώ µια έκτακτη και ειδική νοµοθέτηση επί του ζητήµατος,
που θα επηρέαζε υφιστάµενες ενοχικές σχέσεις, θα έθετε ζήτηµα
νοµιµότητας της ρύθµισης, γεννώντας ενδεχοµένως αξίωση αποζηµίωσης του
επενδυτή.
Β. Εν προκειµένω, ο ν. 4093/2012 εισήγαγε έκτακτη ειδική εισφορά
αλληλεγγύης σε µια συγκεκριµένη κατηγορία συναλλαγών, ήτοι στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ποσοστού έως και 30%, για χρονικό
διάστηµα 2 ετών, ήτοι από 01.07.2012 έως 30.06.2014, µε δυνατότητα
παράτασης µέχρι 30.06.2015. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται ως εκατοστιαίο
ποσοστό επί του προ ΦΠΑ, τιµήµατος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, και
παρακρατείται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Μάλιστα, η συγκεκριµένη εισφορά δεν έχει
διευκρινιστεί εάν θα εκπίπτει ως έξοδο της επιχείρησης. Κατ’ αποτέλεσµα,
εποµένως, η επιβολή ειδικής εισφοράς ισοδυναµεί µε µείωση του συµβατικώς
συµφωνηθέντος τιµήµατος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.
Γ. Η ρύθµιση αυτή είναι καταρχάς προβληµατική από πλευράς παραβίασης της
αρχής της ελευθερίας των συµβάσεων, η οποία συνιστά ειδικότερη εκδήλωση
της οικονοµικής και επιχειρηµατικής ελευθερίας που κατοχυρώνεται στο
άρθρο 5 του Συντάγµατος. Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία των Ανωτάτων
∆ικαστηρίων, µε τις ως άνω αρχές δεν συµβιβάζεται η µεταγενέστερη
επέµβαση του νοµοθέτη στο περιεχόµενο της σύµβασης, το οποίο βεβαίως
περιλαµβάνει και το καταβαλλόµενο αντάλλαγµα της συναλλαγής, παρά µόνο
εφόσον η ελευθερία των συµβάσεων στην προκειµένη περίπτωση ασκείται
κατά παράβαση του Συντάγµατος, προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή ασκείται προς
βλάβη της εθνικής οικονοµίας. Καµία από τις περιπτώσεις αυτές, εντούτοις,
δεν φαίνεται να συντρέχει στην περίπτωση της µείωσης της τιµής πώλησης της
παραγόµενης από ΑΠΕ ηλεκτρικής ενέργειας. Και αν ακόµη ήθελε θεωρηθεί
ότι εν προκειµένω η παρέµβαση γίνεται για λόγους προστασίας της εθνικής
οικονοµίας, η ρύθµιση όφειλε να είναι σε συµµόρφωση µε τις αρχές της
αναλογικότητας, της ισότητας, και της ασφάλειας του δικαίου, και να γίνεται
εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από τη σύναψη της σύµβασης,
προϋποθέσεις που δεν τηρούνται εν προκειµένω, όπως προκύπτει από την
ίδια την Αιτιολογική Έκθεση του νόµου, όπως αναλύεται κατωτέρω υπό Ι.Ε.
∆. Υπό µιαν άλλη θεώρηση, η εισφορά αυτή συνιστά φορολογική επιβάρυνση,
η οποία όφειλε να είναι σύµφωνη µε τις αρχές της καθολικότητας της
επιβάρυνσης και της ισότητας, και να επιβάλλεται βάσει γενικών και
αντικειµενικών κριτηρίων. Εντούτοις, και στην περίπτωση αυτή η έκτακτη
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« Αντισυνταγµατικότητα των
ρυθµίσεων του Ν. 4093/2012 για
τις ΑΠΕ »

ειδική εισφορά ελέγχεται ως προς τη νοµιµότητά της, διότι τα κριτήρια βάσει
των οποίων διαφοροποιείται ο συντελεστής της εισφοράς, ήτοι i. ο χρόνος
σύνδεσης, ii. η τιµή αναφοράς, και iii. η ισχύς του σταθµού, συνδέονται όχι µε
τη την ίδια τη συναλλαγή (πώληση ενέργειας από ΑΠΕ), η οποία όµως αυτή
καθεαυτή αποτελεί το αντικείµενο της φορολόγησης, αλλά µε τα έσοδα του
σταθµού. Η γενικότητα και αντικειµενικότητα, και ως εκ τούτου η νοµιµότητα
των ως άνω κριτηρίων δυσχερώς θα άντεχε σε έναν επικείµενο παρεµπίπτοντα
δικαστικό έλεγχο του νόµου.
Ε. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ε∆∆Α, η επέµβαση στην περιουσία
του προσώπου, την οποία συνιστά κατ’ ουσίαν η επιβολή φορολογίας, πρέπει
να είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας, διαφορετικά η επέµβαση
αυτή συνιστά παραβίαση της διάταξης του άρθρου 1 του Πρώτου πρόσθετου
Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α. Εντούτοις, από την Αιτιολογική Έκθεση του ν.
4093/2012, δεν προκύπτει, όπως αναφέρεται µάλιστα στην Έκθεση της Β’
∆/νσης Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής, ο λόγος για τον οποίο
αποκλείστηκε η εφαρµογή άλλων, ηπιότερων µέτρων, για την επίτευξη της
εξυγίανσης του Ειδικού Λογαριασµού ΑΠΕ, ώστε να είναι εφικτός εν
προκειµένω ο δικαστικός έλεγχος της αρχής της αναλογικότητας.
ΙΙ. Κανονιστική µείωση της συµφωνηµένης προθεσµίας υλοποίησης των
φωτοβολταϊκών σταθµών
Α. Επιπλέον των ανωτέρω, µε το ν. 4093/2012, ορίστηκε επιπροσθέτως ότι,
προκειµένου να διατηρηθεί η συµφωνηµένη τιµή πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας, θα πρέπει να γίνει η ενεργοποίηση της σύνδεσης εντός 4 µηνών,
από τη δηµοσίευση του νόµου, για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς ισχύος
έως και 10 MW, και εντός 12 µηνών, για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς
ισχύος άνω των 10 MW. Μειώνεται εποµένως δραστικά ο χρόνος υλοποίησης
του φωτοβολταϊκού σταθµού, δεδοµένου ότι ο συµβατικά καθορισµένος
χρόνος υλοποίησης ήταν το 18µηνο από την υπογραφή της Σύµβασης
Σύνδεσης και της Σύµβασης Πώλησης.
Β. Επιπλέον των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω υπό Ι. αναφορικά µε την
αντισυνταγµατικότητα της επέµβασης του νοµοθέτη σε υφιστάµενες
συµβατικές σχέσεις, την οποία (επέµβαση) συνιστά βεβαίως η κανονιστική
µείωση της συµβατικώς συµφωνηµένης προθεσµίας ενεργοποίησης της
σύνδεσης των φωτοβολταϊκών σταθµών, ιδίως ως προς την παραβίαση της
αρχής της ελευθερίας των συµβάσεων, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι η
αιτιολογία της ρύθµισης, όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση του ν.
4093/2012, στο σηµείο αυτό, είναι ιδιαιτέρως πληµµελής έως ανύπαρκτη.
Ειδικότερα, η Αιτιολογική Έκθεση αναφέρει, σχετικά µε τη µείωση, ότι
«δίνεται η δυνατότητα διατήρησης της τιµής για τις περιπτώσεις για τις οποίες
έχει ήδη υποβληθεί αίτηµα για σύναψη σύµβασης πώλησης ή έχει συναφθεί η
σύµβαση πώλησης, εάν ο σταθµός τεθεί σε λειτουργία εντός συγκεκριµένου
χρονικού διαστήµατος από την ισχύ του παρόντος νόµου», ήτοι 4 µηνών από
τη δηµοσίευση του ν. 4093/2012 για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς ισχύος
έως και 10 MW, και 12 µηνών για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς ισχύος άνω
των 10 MW.

98

ÙÂ‡¯Ô˜ 24



¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2012

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Γ. Τα χρονικά διαστήµατα, όµως, που θέτει ο ν. 4093/2012, τίθενται αυθαίρετα
και αναιτιολόγητα, διότι η ολοκλήρωση και σύνδεση έργων έως και 10 MW
µέχρι 11.3.2013 είναι πρακτικά και τεχνικά αδύνατη, ανατρέπει ολόκληρο τον
επενδυτικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό για την κατασκευή των έργων,
ενώ επιπλέον είναι άδηλο πότε ο αρµόδιος φορέας (∆ΕΗ ΑΕ/∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ) θα
προσέλθει για να συνδέσει το σταθµό στο δίκτυο, δεδοµένου ότι οι
καθυστερήσεις του φορέα είναι τεράστιες, υπερβαίνουσες ακόµη και τον 1
µήνα. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή δεν γίνει η σύνδεση µέχρι την ως
άνω προθεσµία, η µείωση της εγγυηµένης τιµής πώλησης, η οποία επέρχεται
αυτοµάτως λόγω µη έγκαιρης σύνδεσης, ανατρέπει σε βάθος 20 ετίας
ολόκληρη τη βιωσιµότητα της επένδυσης καθιστώντας εν τέλει αδύνατη την
υλοποίηση των έργων για λόγους χρονικούς και οικονοµικούς.
Ενόψει των ανωτέρω ζητηµάτων προδήλου αντισυνταγµατικότητας των
ρυθµίσεων του ν. 4093/2012 για τις ΑΠΕ, η προσφυγή στη δικαστική οδό,
καταρχήν µε την ταχεία διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, και εν συνεχεία
µε την άσκηση αγωγών αποζηµίωσης, φαίνεται όχι µόνο αναγκαία, αλλά και
πρόσφορη. Ανεξαρτήτως του αν οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις (ιδίως
αναφορικά µε την αντισυνταγµατικότητα του τέλους ηλεκτροδότησης, της
θέσης σε διαθεσιµότητα, των περικοπών των συντάξεων) είναι προϊόν ή όχι
“έλλειψης ψυχραιµίας”, όπως ειπώθηκε, κρίσιµο είναι ότι οι Έλληνες δικαστές
δεν συναινούν στην επιβολή πλήθους αντισυνταγµατικών ρυθµίσεων µε
άλλοθι την ύπαρξη δήθεν επιτακτικών λόγων εθνικού συµφέροντος.
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ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΜΗ∆ΕΝΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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άρθρο:

Π. Κοσµόπουλος
Α. Πανοπούλου
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού για
Κτίρια και Οικισµούς

Με τα σηµάδια την οικολογικής καταστροφής να
αποτελούν συχνά θέµα στον ηµερήσιο Τύπο· και τον
αντίκτυπο της σπατάλης των φυσικών πόρων όχι µόνο
στο κλίµα του πλανήτη και την υγεία του ανθρώπου,
αλλά και στα οικονοµικά των εξαρτηµένων ενεργειακά
χωρών[1], υπογραµµίζεται η σηµασία της ορθής
διαχείρισης των φυσικών πόρων και της µελλοντικής
ανεξαρτητοποίησης από αυτούς.
Το µεγαλύτερο ποσό αυτής της ενέργειας καταναλώνεται
από τον οικιακό και των εµπορικό τοµέα, δύο τοµείς που
επιδέχονται σύµφωνα µε τη ∆ιακυβερνητική Επιτροπή
για την Αλλαγή του Κλίµατος (International Panel on
Climate Change-OPCC), σηµαντικές βελτιώσεις για τη
µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου
[∆ιάγραµµα 1]. ∆εδοµένου ότι το 80% των κατοίκων της
Ευρώπης κατοικούν πλέον σε πόλεις [2] η ανάγκη για
κάλυψη των απαιτήσεων σε θέρµανση, ψύξη, φωτισµό
και ζεστό νερό χρήσης αυξάνει συνεχώς. Για την Ελλάδα
η αύξηση στην ενεργειακή κατανάλωση από τον κτιριακό
τοµέα ήταν 15% σε λιγότερο από τρεις δεκαετίες [3].
Αν τώρα αναλύσουµε τη κατανάλωση ανά χρήση, στην
πρώτη θέση των ενεργειακών απαιτήσεων µε ποσοστό
72% περίπου της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης,
βρίσκεται η ανάγκη για θέρµανση, παρόλο που στην
Ελλάδα επικρατεί το µεσογειακό κλίµα, άρα και
λιγότερες απαιτήσεις σε θέρµανση κατά του χειµερινούς
µήνες [4]. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την
πληροφορία ότι το 74% και πλέον του ελληνικού
κτιριακού αποθέµατος δηµιουργήθηκε µετά το 1970, µας
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα ενεργοβόρα αυτά κτίρια
θα συνεχίσουν να υφίστανται για τα επόµενα 50 χρόνια
τουλάχιστον.
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Κρίνεται, λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για τη δηµιουργία ενός πρότυπου
µοντέλου τυπικής αστικής πολυκατοικίας ή οποία θα έρθει ως απάντηση στο
πρόβληµα της µεγάλης ενεργειακής κατανάλωσης από την κτιριακό τοµέα
στην Ελλάδα. Ένα τέτοιο κτίριο παρουσιάζεται παρακάτω.

∆ιάγραµµα 1: Κατανοµή της κατανάλωσης ενέργειας ανά τοµέα χρήσης στον κόσµο το
έτος 2007
[Πηγή: EU energy and transport in figures-Statistical pocketbook 2010]

∆ιάγραµµα 2: Η κατανοµή του ελληνικού κτιριακού τοµέα, τις τελευταίες δεκαετίες,
συµπεριλαµβανοµένης της γεωγραφικής παραµέτρου [Πηγή: ΕΣΥ 2000]

Εικόνα 1: Ανάπτυγµα των όµορων κτιρίων του οικοπέδου µελέτης

Η περιοχή µελέτης
Η περιοχή στην οποία επιλέξαµε να τοποθετήσουµε τη βιοκλιµατική µας
πολυκατοικία είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης, τόσο για λόγους ευκολίας
πρόσβασής στο οικόπεδο και εµπειρικής γνώσης των συνθηκών, όσο και για
λόγους ευκολίας εύρεσης των δεδοµένων για τη µελέτη και την προσοµοίωση
του κτιρίου µας.
Πιο συγκεκριµένα, το οικόπεδο στο οποίο τοποθετήθηκε η βιοκλιµατική
πολυκατοικία, βρίσκεται στο ∆ήµο Καλαµαριάς, στο Ανατολικό τµήµα της
πόλης µε Γεωγραφικό Πλάτος: 40°35’13,40’’, Γεωγραφικό Μήκος:22°57’09,56’’
και υψόµετρο 27 µέτρα. Σύµφωνα, λοιπόν µε την Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ το
κτίριο µελέτης µας εντάσσεται στη Κλιµατική Ζώνη Γ.
Κατά τη διάρκεια του εγχειρήµατος προσπαθήσαµε να επιλέξουµε ένα
οικόπεδο του οποίου τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά θα ήταν περίπου
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ισοδύναµα έτσι ώστε να αποτελεί ένα τυπικό δείγµα και να µας επιτρέψει να
γενικεύσουµε τα συµπεράσµατα µας.
Το οικόπεδο µας έχει δύο πλευρές ελεύθερες. Μία στην Ανατολή και µία στο
Νότο. Το εµβαδόν του είναι 437,80 τµ. Τα γειτονικά κτίρια από τη Βορινή
πλευρά φτάνουν τα 9 µέτρα σε ύψος, ενώ από την Ανατολική τα 24 µέτρα.
Ωστόσο αυτή η παράµετρος ισοσταθµίζεται από το µεγάλο πλάτος του δρόµου
προς το Νότο. Όσον αφορά το σχεδιασµό το µεγαλύτερο εµπόδιο που
αντιµετωπίσαµε ήταν ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός ο ποίος βρισκόταν σε
ισχύ από το 1985,και ο οποίος δεν λαµβάνει καθόλου υπόψη του τις
βιοκλιµατικές παραµέτρους.

« Κτίριο Κατοικιών-Μηδενικής
Ενεργειακής Κατανάλωσης στη
Θεσσαλονίκη »

Όροι ∆όµησης
Συντελεστής ∆όµησης:

2,4

ΦΕΚ: 440∆/1979

Μέγ. Επιτρεπόµενο Ύψος:

24 µ

ΓΟΚ/85

Παλαιό Σύστηµα ∆όµησης:

ΜΙΚΤΟ

ΦΕΚ: 415Α/1931(592∆/1978)

Ποσοστό Κάλυψης:

60%

ΦΕΚ: 592∆/1978

Πρόσωπο:

10

Εµβαδόν:

200

Εικόνα 2: Κάτοψη οικοπέδου και
∆ιάγραµµα κάλυψης

ΦΕΚ: ΓΟΚ/73

Από έτος 1973
Πίνακας 1: Όροι ∆όµησης στην περιοχή του οικοπέδου που επιλέξαµε να
τοποθετήσουµε το Κτίριο µελέτης

Σχεδιασµός

Εικόνα 3: Κάτοψη Τυπικού ορόφου (αριστερά) και αεροφωτογραφία της περιοχής
(δεξιά)

Γνωρίζοντας πλέον τους πολεοδοµικούς περιορισµούς, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία, αλλά και κατόπιν µίας µικρής έρευνας στην αντίστοιχη
Πολεοδοµία, προχωρήσαµε στο σχεδιασµό της κάτοψης. Όπως φαίνεται και
στην παρακάτω εικόνα, η κάτοψη του κτιρίου µας διαµορφώθηκε έτσι ώστε να
προκύψουν δύο διαµερίσµατα στον όροφο, εµβαδού, 62 και 91 τ.µ.. Ωστόσο η
κάλυψη µας είναι κατά 45 τ.µ. µεγαλύτερη, καθώς, η υπάρχουσα νοµοθεσία
δεν προβλέπει χώρο µε λειτουργία παθητικού ηλιακού συστήµατος κι έτσι
προκειµένου να µην υπερβούµε τη νόµιµη επιτρεπόµενη δόµηση,
«τραβήξαµε» το κτίριο µέσα από την οικοδοµική γραµµή και δώσαµε χώρο
στη δηµιουργία θερµοκηπίου κατά µήκος ολόκληρης της Νότιας πλευράς.
Αυτή ήταν και η µεγαλύτερη υποχώρηση που κάναµε προκειµένου να
εφαρµόσουµε τις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού, µιας και το κόστος της
γης στη περιοχή είναι σχετικά υψηλό και τέτοιου είδους επιλογές είναι
απαγορευτικές από τους νόµους του εµπορίου.
Και ο τρόπος όµως µε τον οποίο οργανώνεται η κάτοψη του κάθε
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Εικόνα 4: Κάτοψη τυπικού ορόφου
όπου απεικονίζονται οι
θερµενόµενοι και µη θερµενόµενοι
χώροι, καθώς και ο ηλιακός χώρος

διαµερίσµατός χωριστά προδίδει τις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού.
Όπως φαίνεται και από τις κατόψεις που παρουσιάζονται παρακάτω, οι υγροί
και βοηθητικοί χώροι των κατοικιών, τοποθετούνται µαζί µε τους
κοινόχρηστούς χώρους στην Βορειοδυτική πλευρά του οικοπέδου. Αυτή η
πλευρά δεν µειονεκτεί µόνο λόγο προσανατολισµού, αλλά και λόγω των
όµορων κτιρίων, αλλά και του όγκου του ίδιου του κτιρίου µας, που σκιάζουν
το οικόπεδο σε αυτό το σηµείο. Αντίθετα οι χώροι διηµέρευσης
τοποθετούνται στο Νότο και την Ανατολή ώστε να επωφελούνται από τα
θερµικά και ηλιακά κέρδη, αλλά και από το άπλετο φως σε αυτές.
Όσον αφορά τα δοµικά στοιχεία της κατασκευής, αυτά είναι τα συνήθη δοµικά
υλικά, οπλισµένο σκυρόδεµα και δροµική οπτοπλινθοδοµή. ∆όθηκε όµως
ιδιαίτερη έµφαση στην ορθή θερµοµόνωση του κτιρίου και στην αποφυγή των
θερµογεφυρών. Σχετικές λεπτοµέρειες παρατίθενται στη συνέχεια. Το κτίριο
µας όµως δεν προστατεύεται από το εξωτερικό περιβάλλον µόνο µε τη
θερµοµόνωση. Το περιβάλει ένα εξωτερικό κέλυφος, από µεταλλική
κατασκευή, τα οποίο παραλαµβάνει όλα τα παθητικά και ενεργητικά
συστήµατα του κτιρίου.
Πιο συγκεκριµένα αυτή η µεταλλική κατασκευή ύψους 24µ και µήκους 23,49µ
εδράζεται στο έδαφος, είναι αυτοφερόµενη και αγκυρώνεται πάνω στο
Φέροντα Οργανισµό της κατασκευής µας. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου
ένα µέτρο από το κτίριο (η απόσταση δεν παραµένει σταθερή σε όλα τα
σηµεία της για µορφολογικούς και τεχνικούς λόγους, που θα αναλύσουµε στη
συνέχεια) και παραλαµβάνει τα φωτοβολταικά κρύσταλλα, τα οποία
ταυτόχρονα διαµορφώνουν και τον ηλιακό χώρο. Τέλος πάνω της
προσαρτώνται οι µεταλλικοί εφελκυόµενοι εξώστες του µικρού
διαµερίσµατος.
Μία αντίστοιχη κατασκευή υπάρχει και στην Ανατολική όψη του κτιρίου, η
οποία διακόπτεται στην προεξοχή των µπετονένιων εξωστών του µεγάλου
διαµερίσµατος και φέρει τους ηλιακούς συλλέκτες.
Το Eco_Apartment Building (όπως ονοµάσαµε το Κτίριο µελέτης) αποτελεί µία
τυπική ελληνική πολυκατοικία. Έχει έξι ορόφους, ο καθένας από τους
οποίους διαιρείται σε δύο διαµερίσµατα. Η κάτοψη έχει σχεδιαστεί µε στόχο
να µεγιστοποιήσει την Νότια Όψη. Και να αξιοποιήσει την ηλιακή ακτινοβολία
µε την ενσωµάτωση ενός εκτεταµένου Ηλιακού Χώρου στην Νότια Πλευρά.
Το κτίριο έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις αρχές του Βιοκλιµατικού
Σχεδιασµού, ενσωµατώνοντας µια σειρά από Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα,
όπως:
1. Τοίχους Trombe
2. Ηλιακούς Χώρους
3. Συστήµατα Σκίασης (περσίδες)
4. Χώρους Ανάσχεσης
5. Ανοίγµατα τοποθετηµένα κυρίως στην Νότια Όψη

Εικόνα 5: Μελέτη Σκιασµού-Απεικόνιση για 21/12 και ώρα 12:00 µ.µ
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Εικόνα 6: Μελέτη Σκιασµού-Απεικόνιση για τις 21/7 και ώρα 12:00 µ.µ.

Προσοµοίωση Κτιρίου µε το Λογισµικό Ecotect Analysis 2011
Προκειµένου να επαληθεύουµε την ορθότητα των βιοκλιµατικών αρχών, αλλά
και να ποσοτικοποιήσουµε τα ενεργειακά του ωφέλει, προσφύγαµε στη χρήση
λογισµικού. Το λογισµικό µε το οποίο κάναµε την προσοµοίωση του κτιρίου
κατοικιών µας είναι το Ecotect Analysis 2011 της Autodesk. Οι λόγοι για τους
οποίους καταλήξαµε σε αυτό το λογισµικό είναι κυρίως πρακτικοί, µιας και η
εργασία διεκπεραιώθηκε από Αρχιτέκτονα Μηχανικό και το συγκεκριµένο
πρόγραµµα ανταποκρίνεται στις σχεδιαστικές και γραφιστικές απαιτήσεις µας
χωρίς να στερείται σε ακρίβεια ή ποικιλία αποτελεσµάτων άλλων
προγραµµάτων της αγοράς.
Έχοντας ξεκινήσει από το σχεδιασµό έχουµε ήδη ψηφιοποιήσει την κάτοψη
και την τοµή του κτιρίου µας, γνωρίζοντας µε ακρίβεια τις διαστάσεις του και
στους τρεις άξονες. Στη συνέχεια εισάγουµε το 2D αρχείο του AutoCAD σε
µορφή DXF στο προσοµοιωτικό µας λογισµικό. ∆ηλώνουµε τον
προσανατολισµό του κτιρίου µελέτης και εισάγουµε τα κλιµατικά δεδοµένα
της Θεσσαλονίκης από τη σχετική βάση δεδοµένων του προγράµµατος (USA
Department of Energy- http:// apps1.eere.energy.gov /buildings/energyplus).
Έπειτα είµαστε σε θέση να σχεδιάσουµε µε ακρίβεια χιλιοστού τις διαστάσεις
των Θερµικών µας Ζωνών. –Τα προσοµοιωτικά λογισµικά δεν δουλεύουν µε
σχέδια κατόψεων παρά µε θερµικές ζώνες, για να κατανοήσουµε τι είναι µία
θερµική ζώνη θα πρέπει να την φανταστούµε σαν µία δεξαµενή νερού, που
πρέπει να είναι κλειστεί από όλες τις πλευρές της.
Τα Κλιµατικά ∆εδοµένα για τη Θεσσαλονίκη πάρθηκας από τη βάση
∆εδοµένων του U.S. Department of Energy. Τα παρακάτω γραφήµατα µας
δείχνουν τα κλιµατικά ∆εδοµένα για τη Θεσσαλονίκη.

∆ιάγραµµα 3: ∆ιακύµανση της θερµοκρασίας σε ετήσια βάση (πάνω) και ηµερήσια
(κάτω) για την 1η µέρα του χρόνου [Πηγή: USA Department of Energy]

Μέσω του Βιοκλιµατικού σχεδιασµού είχαµε τη δυνατότητα να µειώσουµε την
απαιτούµενη Ενέργεια για τη λειτουργία του κτιρίου.
Όπως φαίνεται στα ραβδογράµµατα που ακολουθούν :
1. Με τα Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα εξοικονοµήθηκε - 40% της
απαιτούµενης Ενέργειας για Θέρµανση
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2. Μέσω της Θερµικής Μάζας – εξοικονοµήθηκε 60% της απαιτούµενης
ενέργειας για νυχτερινή θέρµανση
3. Με τον Νυχτερινό Αερισµό εξοικονοµήθηκε – 70% της απαιτούµενης
ενέργεια για νυχτερίνή ψύξη
4. Με τον Φυσικό Αερισµό – 30% της ηµερίσιας απαιτούµενης ενέργειας για
ψύξη κτλ.

∆ιάγραµµα 4: Σε αυτό το διάγραµµα βλέπουµε πως λειτουργούν τα Παθητικά Ηλιακά
Συστήµατα. Ο ηλιακός χώρος στην Νότια όψη φτάνει τον Μάρτιο τους 40οC στις 10.00
το πρωί, όταν η εξωτερική θερµοκρασία είναι µόλις 2οC

∆ιάγραµµα 5: Σε αυτό το διάγραµµα παρουσιάζεται την Ενεργειακή Συµπεριφορά του
Κτιρίου κατά την διάρκεια του καλοκαιρίου

Το Μοντέλο Προσοµοίωσης για το Eco_Apartment Building, αποτελείται από
12 Θερµικές Ζώνες και ένα Μη Θερµαινόµενο Χώρο Οι θερµικές Ζώνες είναι
τα διαµερίσµατα και ο Μη Θερµαινόµενος Χώρος είναι το κλιµακοστάσιο στην
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Βορινή πλευρά το οποίο παίζει και το ρόλο του Χώρου Ανάσχεσης. Ο λόγος για
τον οποίο διαιρέσαµε το Κτίριο σε 13 διαφορετικές Θερµικέ Ζώνες, είναι για
να έχουµε τη δυνατότητα να αξιολογήσουµε θερµικά και ψυκτικά φορτία του
κάθε διαµερίσµατος χωριστά, ανάλογα µε τα τετραγωνικά, τον όροφο και τον
προσανατολισµό.
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Εικόνα 7: Το µοντέλο επεξεργασίας των Θερµικών Ζωνών του κτιρίου

Τα Υλικά
Τα υλικά τα οποία προτείνονται για την κατασκευή του Eco_Apartment
Building, έχουν δηµιουργηθεί µε το σχετικό λογισµικό και έχουν ληφθεί
υπόψη στην Ενεργειακή Προσοµοίωση. Τα υλικά που προτείνονται
προέρχονται κυρίως από την τοπική βιοµηχανία, όπως οι οπτόπλινθοι, το
µπετόν και τα Θερµοµονωτικά Υλικά. Με στόχο την µείωση της
Εµπεριεχόµενης Ενέργειας του Κτιρίου.
Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις επιλογές των υλικών για το
Eco_Apartment Building, οι οποίες είναι διαφορετικές για τα διαφορετικά
τµήµατα του κτιρίου, ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Για παράδειγµα για τα
Βορινά ανοίγµατα προτείνονται διπλά υαλοστάσια χαµηλής εκπεµφηµότητας,
όταν για τα Νότια ανοίγµατα προτείνονται µονά, απλού τύπου.

Πίνακας 2: Επιλογή Υλικών του κτιρίου µελέτης
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Ενεργειακή Προσοµοίωση

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι Η ετήσια κατανάλωση του Eco_Apartment
Building για θέρµανση είναι 12,000 kWh και για ψύξη 2,700 kWh Αυτό
σηµαίνει ότι το Κτίριο µας χρειάζεται 6 φορές περισσότερη Ενέργεια για
Θέρµανση. Συνολικά οι ενεργειακές απαιτήσεις για θέρµανση και ψύξης
φτάνουν τις 14,700.00 kWh ή τις 15.608 kWh / τµ
Επιπλέον τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα µεγαλύτερα διαµερίσµατα
απαιτούν µεγαλύτερα ποσά ενέργεια για θέρµανση και ψύξη-κάτι που ήταν
αναµενόµενο.
Πιο αναλυτικά:
• όταν η θερµαινόµενη επιφάνεια αυξανόταν κατά 30% η συνολική
ποσότητας της καταναλωµένης ενέργειας αυξανόταν κατά 80%. Αυτό
οφείλεται και στον προσανατολισµό των ψυχρών χειµερινών ανέµων µε την
Νοτιοανατολική διεύθυνση. Το ίδιο µας δείχνει και ο Πίνακας που ακολουθεί.
• Τα µεγάλα διαµερίσµατα απαιτούν 82% περισσότερη ενέργεια για
θέρµανση - όταν οι ενεργειακές απαιτήσεις για ψύξη είναι µόλις 10%
µεγαλύτερες.

Πίνακας 3: Ενεργειακών καταναλώσεων για ψύξη/θέρµανση ανά διαµέρισµα
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Εικόνα 8: Ηλιακός Συλλέκτης (αριστερά) και θέση των Ηλ. Συλλεκτών στο κτίριο
µελέτης (δεξιά)

Στην προσπάθεια µας να µειώσουµε τις ενεργειακές καταναλώσεις µίας
τυπικής κατοικίας ενσωµατώσαµε τον µέγιστο αριθµό Συστηµάτων ΑΠΕ. Έτσι
προτείνουµε την εγκατάσταση Ηλιακός Συλλεκτών στην Ανατολική όψη µε
κλίση 90ο µοιρών. Είναι τύπου Απλοί Επίπεδοι Συλλέκτες µε συνολική
επιφάνεια απορρόφησης 200 τµ και απόδοση 650kWh/m2/year παράγοντας
32,500 kW ετησίως.

Εικόνα 9: Στιγµιότυπο από τον υπολογισµό των ενεργειακών κερδών από τα ΦΒ
πανέλα (αριστερά) και θέση των ΦΒ στο κτίριο µελέτης

Το δύσκολο κοµµάτι της µελέτης ήταν το αν θα µπορούσε το Σύστηµα της
Γεωθερµίας να εφαρµοστεί σε ένα αστικό οικόπεδο και αν θα ήταν εφικτό να
καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου µας. Λαµβάνοντας υπόψη την
ισχύουσα νοµοθεσία και µε τη βοήθεια του λογισµικού (GLD-2010)
µπορέσαµε να εισάγουµε τα δεδοµένα του συγκεκριµένου οικοπέδου και να
σχεδιάσουµε τους γεωεναλλάκτες στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.
Το σύστηµα που επιλέξαµε είναι τύπου McQuaryVertical (1/2-5 Ton, 60Hz),
COP 5.3(cooling), 2.6 (heating). Σύµφωνα µε το παραπάνω λογισµικό το
σύστηµα µας µπορεί να καλύψει τα θερµικά και ψυκτικά φορτία του κτιρίου.
Το ποσό της απαιτούµενης ανεργίας που καταναλώνεται από το κτίριο
κατοικιών αποτελείται από:
1. Τα φορτία που καταναλώνονται για ψύξη και θέρµανση
2. Τα ηλεκτρικά φορτία για την λειτουργία των οικιακών συσκευών
3. Και τέλος από την ενέργεια που χρειάζεται για την παραγωγή του ΖΝΧ
Για το υπολογισµό του συνολικού ποσού ενέργεια που απαιτείται για τι
λειτουργία των κατοικιών , έγινε χρήση ενός προσοµοιωτικού λογισµικού,
όπως έχει ήδη αναφερθεί.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το συνολικό ποσό ενέργειας που απαιτείται για
τη λειτουργία του Eco_Apartment Building είναι 93.12 kW/m2 ετησίως.
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Προσοµοίωση µε το ΤΕΕ-ΚΕΚΑΚ
Η προσοµοίωση του Κτιρίου γίνεται µε τη µέθοδο της Ενεργειακής
Επιθεώρησης και σε δύο στάδια. Το πρώτο πριν την εφαρµογή των
Φωτοβολταϊκών στοιχείων και το δεύτερο µετά από αυτήν. Για να γίνει αυτό
χρησιµοποιήσαµε ένα λογισµικό βοηθητικό για τη λειτουργία του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ,
το Energy Certificate 2010. Το λογισµικό έδειξε ότι αν το κτίριο
κατασκευαζόταν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ και χωρίς την
ενσωµάτωση κανενός παθητικού ηλιακού συστήµατος το κτίριο θα χρειαζόταν
για θέρµανση, ψύξη και Ζεστό Νερό Χρήσης 114,70 kWh/m2/ετησίως και θα
κατατασσόταν στην Ενεργειακή Κλάση Β. Αν όµως κατασκευαζόταν όπως το
Εco_Apartment Building θα χρειαζόταν µόνο 37,8 kWh/m2/ετησίως και θα
κατατασσόταν στην Ενεργειακή Κλάση Α+.
Συµπεράσµατα
Η κλιµατική Αλλαγή και η επερχόµενη εξάντληση των ενεργειακών
αποθεµάτων, σε συνδυασµό µε την ραγδαία αύξηση των ενεργειακών
απαιτήσεων της σηµερινής κοινωνίας οδήγησαν σε µία σειρά από δεσµεύσεις
σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Λαµβάνοντας υπόψη την πίτα των
ενεργειακών καταναλώσεων, ο κτιριακός τοµέας είναι αυτός που καταναλώνει
το 40% της παγκόσµιας παραγωγής ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα, σε ηµερήσια
βάση, η παγκόσµια πρωτογενής ενεργειακή κατανάλωση που σχετίζεται µε τα
κτίρια ξεπερνάει τα 17 εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου, ποσότητα περίπου
ίση µε την συνολική παραγωγή των χωρών του ΟΠΕΚ. Στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τοµέας των κτιρίων απορροφά, κατά µέση τιµή, το
40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Η ανά χώρα κύµανση ποικίλει
από 20% για την Πορτογαλία, έως και 45% για την Ιρλανδία, ενώ στην Ελλάδα
κυµαίνεται περίπου στο 30%. Η Ελλάδα µέσα στα Ευρωπαϊκά πλαίσια
αποδέχτηκε την Ευρωπαϊκή Οδηγία EPBD RECAST 2010/31/EC, όπου µέχρι το
2020 όλα τα κτίρια θα είναι Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, ενώ δύο
χρόνια πριν θα πρέπει ήδη τα δηµόσια κτίρια να µεταβούνε σε αυτή την
κατάσταση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει θεσπιστεί και έχει µπει σε
εφαρµογή η σχετική νοµοθεσία, ωστόσο απέχουµε πολύ από την υλοποίησή
του. Ξεκινώντας όµως από τον Κ.Εν.Α.Κ και την βελτίωση του κτιριακού
κελύφους κάνουµε ένα µεγάλο βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό
συµβαίνει γιατί όσο πιο χαµηλές είναι οι ενεργειακές απαιτήσεις ενός κτιρίου
τόσο πιο οικονοµική και βιώσιµη είναι η µετατροπή του σε ZED building.
Ακόµη έρευνες έχουν δείξει ότι σε παρόµοια κλίµατα µπορεί να επιτευχτεί
ένα κτίριο ZED. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα τυπικό ελληνικό κτίριο
κατοικιών εντός του αστικού ιστού, το οποίο συνδυάζει τις αρχές του
βιοκλιµατικού σχεδιασµού µε τους πολεοδοµικούς περιορισµούς που ισχύουν
σήµερα. Επιλέχτηκε ένα οικόπεδο µεσαίου µεγέθους και ξεκινώντας από το
σχεδιασµό και µε µία ολιστική αντιµετώπιση του ζητήµατος δηµιουργήθηκε
µία εξαώροφη πολυκατοικία µε 12 διαµερίσµατα. Τόσο η διάταξη της
κάτοψης, όσο και οι αναλογίες των όψεων υποδηλώνουν ένα κτίριο που
επιχειρεί να αξιοποιήσει να θερµικά ηλιακά κέρδη και να προφυλαχτεί από
τους δυσµενείς χειµερινούς ανέµους, -κάτι που φαίνεται και από τα
αποτελέσµατα της ενεργειακής προσοµοίωσης. Τα ∆οµικά υλικά που
επιλέχτηκαν είχαν ως κριτήριο την επαρκή µόνωση του κτιρίου πληρώντας τις
προδιαγραφές του Κ.Εν.Α.Κ., αλλά και συνυπολογίζοντας τα περιβαλλοντικά
ωφέλει από την οικονοµία στην εµπεριεχόµενη ενέργεια. Στη συνέχεια
µελετήθηκε η ενεργειακή συµπεριφορά του κτιρίου µελέτης µε τη βοήθεια
κατάλληλου λογισµικού (Ecotect Analysis 2011) και εκτιµήθηκαν τα θερµικά
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και ψυκτικά φορτία που απαιτούνται για την αποδεκτή λειτουργία των κατοικιών όπως ορίζονται πάλι από τον
Κ.Εν.Α.Κ. (20οC θερµοκρασία θέρµανσης, 26οC θερµοκρασία ψύξης για κτίρια κατοικιών). Τα αποτελέσµατα
µας έδειξαν ότι για τη θέρµανση του κτιρίου απαιτούνται 12.023,092 kW/year και για την ψύξη 2.643,273
kW/year, συνολικά δηλαδή 14.666,365 kW/year ή 15,608 kW/m2/year. Έχοντας υπόψη τις ενεργειακές
ανάγκες για θέρµανση και ψύξη µπορέσαµε να υπολογίσουµε τα συνολικά ενεργειακά φορτία για τη
λειτουργία µίας κατοικίας και συνολικά του κτιρίου µελέτης. Ο υπολογισµός έγινε κυρίως βιβλιογραφικά,
αλλά και µε τη βοήθεια του λογισµικού RETScreen και τα αποτελέσµατα µας έδωσαν µία συνολική ετήσια
ενεργειακή κατανάλωση της τάξεως των 87.536 kWh/year, τις οποίες προσπαθήσαµε να καλύψουµε
εξολοκλήρου µέσω ΑΠΕ. Ακολούθησε λοιπόν µία έρευνα για τις ΑΠΕ που ο πολεοδοµικός κανονισµός
επιτρέπει στα αστικά κτίρια, αλλά και η χωροθέτηση και το είδος αυτών. Στην πραγµατικότητα αυτό δεν ήταν
το επόµενο βήµα. Όλα αυτά σχεδιαζόταν και συνυπολογιζόταν από την αρχή του σχεδιασµού και η µορφή που
προέκυψε είχε ως παραµορφωτικές δυνάµεις τον ΓΟΚ τον Κ.Εν.Α.Κ., τον προσανατολισµό, τα όµορα, το
µικροκλίµα και τις µορφές ΑΠΕ που θα ενσωµατωνόταν. Οι ΑΠΕ, λοιπόν που επιλέχτηκαν είναι το Crystaline
Silicon Laminated BIPV Glass µε ποσοστό διαφάνειας 45% για την παραγωγή ηλεκτρισµού, Ηλιακός
συλλέκτης απόδοσης 650kW/m2/year για την παραγωγή ΖΝΧ και τέλος η γεωθερµική αντλία Τύπου McQuay,
Vertical (1/2-5 Ton, 60Hz), (Pump Name 024), για ψύξη και θέρµανση. Η απόδοση των συστηµάτων αυτών
εκτιµήθηκε µε τη βοήθεια διαφόρων λογισµικών και είχε ως απόδοση 126.172kWh /year.
Το µειονέκτηµα των λογισµικών που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ότι δεν µπόρεσε να υπολογιστή η ηλεκτρική
ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία της γεωθερµικής αντλίας, αλλά ούτε και τα ενεργειακά ωφέλει από
την συνεργασία των Η/Μ συστηµάτων. Αυτό θα απαιτούσε εξειδικευµένες γνώσης Μηχανολόγο, αλλά και
αντικείµενο µίας άλλης εργασίας ή συνέχεια της παρούσας. Το συµπέρασµα που απορρέει από την παρούσα
εργασία είναι ότι η κατασκευή µίας πολυκατοικίας εντός του αστικού ιστού µε µηδενική κατανάλωση
ενέργειας ή σχεδόν µηδενική, ακόµη και µε τον υπάρχον ΓΟΚ είναι εφικτή εφόσον προβλεφτούν από το
στάδιο του σχεδιασµού η εφαρµογή των βιοκλιµατικών αρχών και η ενσωµάτωση συστηµάτων ΑΠΕ.
Τέλος, εφόσον η µελέτη αυτή πραγµατοποιήθηκε σε τυχαίο οικόπεδο µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η
δηµιουργία Ενεργειακά Αυτόνοµων πολυκατοικιών στην Ελλάδα ισχύει γενικότερα και αποτελεί εφικτό στόχο.
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ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΛΑΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

άρθρο:
Εργαζάκης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Η εφαρµογή της Θερµοπρόσοψης έχει γίνει πολύ δηµοφιλής τα τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα και προτιµάτε στις περισσότερες νέες κατασκευές. Τα
πλεονεκτήµατα της είναι πολλά τόσο στην εξοικονόµηση ενέργειας όσο και
στη διατήρηση των εξωτερικών όψεων των κτιρίων και έχουν αναφερθεί στις
περισσότερες παρουσιάσεις των εταιρειών που προµηθεύουν τα αντίστοιχα
υλικά.
Υπάρχει όµως δυστυχώς µεγάλη έλλειψη ενηµέρωσης των µηχανικών για τον
ακριβές τρόπο εφαρµογής των υλικών µε αποτέλεσµα να γίνονται σηµαντικά
σφάλµατα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Τα λάθη αυτά εγκυµονούν
σηµαντικά µελλοντικά προβλήµατα µε πολλαπλάσιο κόστος αποκατάστασης.
Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε τα σηµαντικότερα και
συνηθέστερα λάθη που γίνονται µε σκοπό την καλύτερη επίβλεψη των
µηχανικών.
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1ο ΛΑΘΟΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Τα υλικά που προτείνονται για την εφαρµογή της θερµοπρόσοψης είναι η
∆ιογκωµένη Πολυστερίνη-EPS (>EPS80) και ειδικός πετροβάµβακας (µε
πλεκτή ίνα) όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ (Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή-www.iok.gr) και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία CENTC88_N2621_Mandate_M_489_ETICS_E
Το οξύµωρο είναι ότι ο βασικός σκοπός της θερµοπρόσοψης είναι η
θερµοµόνωση µιας επιφάνειας και σε πολλές περιπτώσεις εφαρµόζεται
χαµηλής ποιότητας και πάχους ή ακατάλληλο και χωρίς σήµανση CE µονωτικό
υλικό.
2ο ΛΑΘΟΣ: Τοποθέτηση κόλλας στις πλάκες EPS (περιµετρικός & σε σηµεία στο
κέντρο)
Η σωστή τοποθέτηση της κόλλας πάνω στη πλάκα είναι από τις πιο σηµαντικές
εργασίες και όµως γίνεται τις περισσότερες φορές λάθος για λιγότερη
κατανάλωση υλικού. Η κόλληση της πλάκας είναι αυτή που στηρίζει όλο το
σύστηµα και πρέπει να γίνεται µε τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητος µέγεθος
κοµµατιού και τµήµα της κατασκευής.
Η κόλλα πρέπει να τοποθετείτε απαραιτήτως περιµετρικά της πλάκας και σε
4-5 σηµεία στο κέντρο. Η κόλλα πρέπει να καλύψει τουλάχιστον το 40% της
επιφάνειας της πλάκας για την ελαχιστοποίηση της κίνησης και ελαστικότητας
στα χτυπήµατα. Η συνήθης χρήση κόλλας τµηµατικά στη πλάκα είναι
σηµαντικό λάθος και µειώνει σε µεγάλο βαθµό την σωστή κίνηση των πλακών
στο χρόνο.
Η τοποθέτηση της κόλλας τµηµατικά και στο κέντρο είναι σηµαντική γιατί:
α) Καλύπτει άνω του 40% την επιφάνεια κόλλησης για σταθερότητα
κόλλησης και κίνησης στο χρόνο.
β) Μειώνει την ελαστικότητα της πλάκας σε χτυπήµατα και πιέσεις.
γ) Λόγο της χρήση των βυσµάτων στερέωσης περιµετρικά της πλάκας και στο
κέντρο, πρέπει να υπάρχει κόλλα στα σηµεία στήριξης αλλιώς δεν υπάρχει
στήριξη.
δ) Η κόλλα περιµετρικός της πλάκας στεγανοποιεί την πλάκα από τυχών
δίοδο υγρασίας µε αποτέλεσµα το πρόβληµα να εµφανίζεται τοπικά και
όχι σε χαµηλότερα επίπεδα χωρίς να υπάρχει τρόπος εντοπισµού του.
ε) Η κόλλα περιµετρικά στεγανοποιεί την πλάκα και δεν αφήνει τη δίοδο του
αφρού πολυουρεθάνης, που χρησιµοποιείται για την πλήρωση των κενών,
να εισχωρήσει πίσω από την πλάκα και την ξεκολλήσει ή να µην κλίσει
πλήρως τα κενά.
ζ) Η κόλλα περιµετρικά της πλάκας λειτουργεί σα βεντούζα µε την εφαρµογή
και ελαχιστοποιεί τη κίνηση της πλάκας µέχρι το στέγνωµα της κόλλας.
Ειδικότερα σε µεγάλα κοµµάτια, εφαρµογές πυλωτής και ανάποδων
σηµείων.
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3ο ΛΑΘΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ EPS

Οι πλάκες EPS έχουν συγκεκριµένο τρόπο κόλλησης στις γωνίες (εσωτερικές
& εξωτερικές) και γύρω από τα παράθυρα. Οι πλάκες πρέπει να σταυρώνονται
στον κάθετο άξονα ώστε να µην δηµιουργείτε ενιαίος αρµός και να έχουν
σχήµα Γ γύρω από τα παράθυρα.
Σε αντίθετη περίπτωση αυξάνεται σηµαντικά ο βαθµός κίνησης τους και η
ρηγµάτωση της τελικής επιφάνειας.
4ο ΛΑΘΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Κάθε φορά θα πρέπει να τοποθετούµε την κόλλα στη ∆ιογκωµένη
Πολυστερίνη, σε όλη την επιφάνεια επαφής της µε το ειδικό τεµάχιο, και στη
συνέχεια να εισχωρούµε το τεµάχιο στην κόλλα. Κάθε ειδικό τεµάχιο πρέπει
να γεµίζει µε κόλλα σε όλη την εσωτερική πλευρά του και όχι τµηµατικά. Η
απλή στήριξη των προστατευτικών τεµαχίων τµηµατικά πριν την εφαρµογή της
βασικής στρώσης κόλλας είναι σύνηθες φαινόµενο από πολλά συνεργεία και
δεν προσφέρει σηµαντική προστασία στα χτυπήµατα.
5ο ΛΑΘΟΣ: ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΩΝ EPS ΑΦΡΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
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Κάθε κενό που δηµιουργείτε µεταξύ των πλακών EPS και σε τελειώµατα σε
τοίχους και µπαλκόνια θα πρέπει να γεµίζει µε πολυουρεθάνη ελεγχόµενης
ροής. Το σύστηµα θερµοπρόσοψης απαιτεί επιφάνεια ενιαία και οµογενή για
µεγαλύτερη ελαστικότητα. Το γέµισµα µε κόλλα δηµιουργεί ανελαστικά
σηµεία, µε πιθανότητα ρηγµάτωσης, και θερµογέφυρες.
6ο ΛΑΘΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η εφαρµογή του τελικού έγχρωµου επιχρίσµατος είναι µια δύσκολη
διαδικασία που απαιτεί πολλά πεπειραµένα άτοµα και κατάλληλες συνθήκες.
Η επιφάνεια πρέπει να περαστεί µε ένα συνεχόµενο χέρι για οµοιοµορφία
χωρίς σκιές και αποχρώσεις. Ο ήλιος δεν πρέπει να χτυπάει την επιφάνεια για
το αργό στέγνωµα των υλικών και το σωστό δέσιµο τους µε την κόλλα.
Αργή εφαρµογή και καλοπεράσµατα θα αφήσουν πολλά σηµάδια στην
επιφάνεια που δεν µπορούν να διορθωθούν.
Τα παραπάνω είναι λίγα από τα λάθη που συχνά γίνονται στην εφαρµογή της
θερµοπρόσοψης. Η επίβλεψη θέλει πολύ καλή γνώση της εφαρµογής καθώς
και των προδιαγραφών των υλικών.
Για βοήθεια επίβλεψης µπορείτε κατεβάσετε το ¨Έντυπο Ελέγχου Εργασιών
Θερµοπρόσοψης από το site του Συνδέσµου Παραγωγών ∆ιογκωµένης
Πολυστερίνης στο www.epshellas.com
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