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Econ3
∆ιµηνιαία Έκδοση
για την οικονοµία, οικολογία και δόµηση

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

Μαρία Βογιατζάκη
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Ιπποδροµίου 14, 570 10 Πεύκα Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 676.022-4, Fax: 2310 676.028
e-mail: profil@profilgroup.gr, info@econ3.gr
www.econ3.gr, www.profilgroup.gr

Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Κώστας Βογιατζής
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Πάνος Κοσµόπουλος

∆ρ. Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μ.Sc., ∆ιευθυντής
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού & Ενεργειακού Σχεδιασµού ∆.Π.Θ.

Εκδότης:
Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Έκδοση - Ιδιοκτησία:
Profilgroup Ο.Ε.
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης
Σύµβουλος Επικοινωνίας & marketing:
Απόστολος Πλεξίδας
Επιµέλεια Τεχνικών Άρθρων:
Πολυξένη Τσογκλή
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Υποδοχή ∆ιαφήµισης:
Χρύσα Ντάφη
Τµήµα ∆ιαφήµισης & ∆ηµ. Σχέσεις:
Πρόδροµος Τζιµπρόγλου
Γραµµατεία - Λογιστήριο:
Μαρία Παπασίκα
Συντακτική Οµάδα:
Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης
Ανδριανή Μυρτώ Αρώνη
Υπεύθυνη ∆ηµιουργικού Τµήµατος:
Ελισάβετ ∆εµιρτζόγλου
∆ηµιουργικό Τµήµα:
Φιλίτσα Τσουλή
Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής έκδοσης econ3.gr:
Profilgroup

Πέτρος Κουφόπουλος

Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Βασίλης Κωστόπουλος

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

Κατερίνα Λιάπη

Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστήµιο Πατρών
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Στέργιος Λογοθετίδης
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.
Τµήµα Φυσικής

Νίκος Μπάρκας

Επικ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

∆ηµήτρης Μπίκας

Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Μηνάς Παπαδόπουλος
Επικ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Νίκος Παπαµανώλης

Αν. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης
Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Σπύρος Ραφτόπουλος

Τακτικός Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Εµµανουήλ Τζεκάκης
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων

∆ηµ. Γ. Χρηστάκης

∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Καθηγητής ΤΕΙ Ηρακλείου,
∆/ντής Εργαστηρίου Αιολικής Ενέργειας

Θράσος Πανίδης
Ολόκληρη η δηµοσιευόµενη ύλη του περιοδικού αποτελεί copyright και
απαγορεύεται η χρησιµοποίησή της µε οποιοδήποτε µέσο γραπτό,
οπτικό ή ακουστικό χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη του
περιοδικού.
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∆ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πατρών

Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης

Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∂π¢∏™∂π™ 12-31
CONERGY
KRANNICH SOLAR
EUROCHARITY
ADVARTIA & HANWHA SOLARONE
ENGAIA A.E.
SUNWIND
NEON ENERGY
™∂º
ADVARTIA & LG ELECTRONICS
ADVARTIA & FRONIUS
EXEL GROUP
¶∞¡∂§§∏¡π√™ ™À¡¢∂™ª√™ ª∂§∂∆∏∆ø¡
∂°∫∞∆∞™∆∞∆ø¡ √π∫π∞∫ø¡ º/µ «∏§π√™»

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞ 32-77
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
CRYPTO
ALUMIL
AIRSOLAR
ABB Α.Ε.
ALTEC SOLARTECHNIK
KOSTAL
EASY ENERGY
FISCHER HELLAS
SCHNEIDER ELECTRIC
EXELGROUP
∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ ΑΕ
SOLAREYE
SONNET HELLAS CO
WINDCARRIER
NANODOMI®
ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
JC ENERGY
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¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆HN ENERGYLAND
™∆∞ ¶§∞π™π∞ ∆∏™ ¢π∂£¡√À™ ∂∫£∂™∏™
£∂™™∞§√¡π∫∏™ 2012 60-77
ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
MECHANO SOLAR
ECON3
ART THERM
AVANT GARDE
CLOCK WORK
EASY SOLAR
ELITH

¶∂ƒπµ∞§§√¡ - ¢√ª∏™∏ 86-126
ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

√ƒ£∏
∂¶∞¡∞§∏æ∏
Στο τεύχος 22 Ιουλίου Αυγούστου δηµοσιεύτηκε
το άρθρο:
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΠΡΑΣΙΝΑ ∆ΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ROOF GARDENS.
Εκ παραδροµής συντάκης
του άρθρου αναφέρθηκε
η Γεωργιάδου Έλλη
αντί του πραγµατικού
συντάκτη που είναι ο κος
Κοτοπούλης Γρηγόρης,
Γεωπόνος Γ.Π.Α. της
εταιρίας Egreen

άρθρο: Πάνος Κοσµόπουλος, Αν. Καθηγητής, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου
Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών
Αθηνά Καντζιούρα, Μηχανικός Περιβάλλοντος ∆ΠΘ, MSc, Υποψηφία
∆ιδάκτωρ
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και
Οικισµών, ∆ΠΘ

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΑΣ
άρθρο: Παναγιώτης Κοταρίδης, Σύµβουλος φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
άρθρο: Αναστάσιος Μουµτζάκης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής του ΠΜΣ
Περιβαλλοντική Μηχανική & Επιστήµη, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος
∆.Π.Θ.
Πάνος Κοσµόπουλος, Αν. Καθηγητής, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου
Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών

FACILITY MANAGEMENT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕ
άρθρο: Χριστόφορος Παπανικολάου, Μηχ. & Αερ. Μηχανικός - MBA
General Manager PVFM Ltd
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Econ3
Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΑΣ
∆ιάκριση του
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Σε µια εποχή που η περιβαλλοντική ευαισθησία γίνεται ιδιαίτερα
έντονη, σε µια εποχή που η περιβαλλοντική δόµηση αποκτά
περισσότερους οπαδούς, σε µια εποχή που η επιλογή υλικών
συµβατών µε το περιβάλλον γίνεται επιτακτική ανάγκη, σε αυτή
την εποχή το περιοδικό ECON3, έρχεται να προτείνει νέα υλικά
και νέες ιδέες για οικολογική δόµηση, οικονοµία και διαχείριση
ενέργειας.
Σε αυτό το φθινοπωρινό τεύχος θα διαβάσετε τρόπους
εξοικονόµησης ενέργειας, τρόπους διαχείρισης ΑΠΕ, αξιολόγηση
ενεργειακών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών µιας τυπικής
κατοικίας και τέλος διαδικασία επιλογής εγκαταστάτη οικιακών
Φ/Β.
Παράλληλα θα ανακαλύψετε, στην ενότητα νέα προϊόντα, υλικά
που θα σας εξασφαλίσουν ποιότητα διαβίωσης στους χώρους σας
ταυτόχρονα µε αποτελεσµατική διαχείριση ενέργειας και
τρόπους εξοικονόµησης.
Καλό ∆ιάβασµα.
Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Εκδότης
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∂π¢∏™∂π™

CONERGY
¢À√ ¡∂∞ º/µ ¶∞ƒ∫∞ 500KWP
ª∂ CONERGYPLUS

Σε µια σηµαντική συµφωνία κατέληξαν η Conergy Ελλάδος µε την εταιρεία
MGD Energy.
Οι δύο εταιρίες προχώρησαν στην υπογραφή συµφωνίας για την προµήθεια
Φωτοβολταϊκών γεννητριών συνολικής ισχύος 1ΜWp στους νοµούς Λάρισας
και Καρδίτσας.
Η πρώτη Φ/Β εγκατάσταση ονοµαστικής ισχύος 499,9kWp, θα υλοποιηθεί σε
ανοιχτή έκταση στον Αµπελώνα Λαρίσης και θα περιλαµβάνει 2.083 premium
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες Conergy PowerPlus 240P. Η δεύτερη Φ/Β
εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί στη Λεύκη Καρδίτσας και θα περιλαµβάνει
2.040 premium φωτοβολταϊκές γεννήτριες Conergy PowerPlus 245P.
Η σηµασία των δύο έργων τεκµαίρεται από τη συνεισφορά τους στο
ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς µετά την ολοκλήρωση και τη σύνδεση τους στο
δίκτυο, η κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση αναµένεται να παράγει 718.000
kWh/έτος. Σηµαντική είναι επίσης και η προσφορά στο περιβάλλον, καθώς µε
τη λειτουργία των Φ/Β πάρκων θα γίνεται ετησίως εξοικονόµηση 502,6 τόνων
CO2 όσο δηλαδή είναι η κατανάλωση περίπου 370 νοικοκυριών.
Σε δηλώσεις του µετά την υπογραφή της συµφωνίας ο Πρόεδρος της Conergy
Ελλάδος ∆ρ. Στέφανος Μελισσόπουλος, στάθηκε ιδιαίτερα στην αγαστή
συνεργασία µε την MGD Energy, και τις µελλοντικές προοπτικές της. «Με την
MGD Energy συνεργαζόµαστε τα τελευταία 2 χρόνια περίπου. Είναι µια
εταιρεία µε πολυετή εµπειρία στο χώρο της κατασκευής και της µελέτης
τεχνικών έργων. Η συνεργασία µας για τις δύο αυτές φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις είναι µόνο η αρχή, καθώς για ακόµη 4 τέτοια έργα
επιλέχθηκαν οι Φωτοβολταϊκές γεννήτριες της εταιρείας µας. Η βάση της
επιτυχηµένης αυτής συνεργασίας είναι το γεγονός ότι και οι δύο εταιρείες
επιδιώκουµε τα ίδια υψηλά πρότυπα ποιότητας προς όφελος του τελικού
πελάτη».
Από την πλευρά του ο κ. Παναγιώτης Μουρτοπάλλας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
της εταιρείας MGD Energy δήλωσε: «Στόχος της εταιρείας µας είναι η
κατασκευή έργων ΑΠΕ υψηλών προδιαγραφών. Για εµάς είναι σηµαντικό οι
φωτοβολταϊκές µονάδες να αποτελούν ασφαλή επένδυση για τους πελάτες
µας αποφέροντας υψηλές αποδόσεις σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Αυτός
είναι ο λόγος που συνεργαζόµαστε τα τελευταία χρόνια µε την Conergy και
σχεδιάζουµε περαιτέρω κοινές συνεργασίες στο µέλλον».

Conergy company profile
Η Conergy ΜΕΠΕ είναι θυγατρική του γερµανικού Οµίλου Conergy AG, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην κατασκευή και προώθηση προηγµένης τεχνολογίας προϊόντων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας καθώς και στη µελέτη και υλοποίηση µεγάλων Φ/Β
Συστηµάτων µε το «κλειδί στο χέρι». ∆ιαθέτοντας µακρόχρονη εµπειρία στην
προµήθεια, το σχεδιασµό, τη µελέτη και την εγκατάσταση χιλιάδων Φ/Β έργων, η
Conergy ΜΕΠΕ έχει ηγετικό ρόλο στην Ελληνική αγορά Φωτοβολταϊκών διατηρώντας
σταθερά υψηλά µερίδια κατά την πενταετία 2007-2011. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε
15 χώρες, έχει προµηθεύσει Φ/Β συστήµατα συνολικής ισχύος άνω του 2 GWp
παγκοσµίως, ενώ έχει υλοποιήσει έργα µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ άνω των 600
ΜWp.

12
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KRANNICH SOLAR
THE REVOLUTION CONTINUES!
5 Xƒ√¡π∞ KRANNICH SOLAR GREECE!

Συµµετοχή της Krannich Solar στην διεθνή έκθεση Energy - Photovoltaic '12
Η Krannich Solar, Γερµανική εταιρεία µε εξειδίκευση και εµπειρία 17 ετών στην
χονδρική προµήθεια φωτοβολταϊκών συστηµάτων, θα δώσει το παρόν για για
µία ακόµη χρονιά στην διεθνή έκθεση Energy - Photovoltaic '12, η οποία θα
διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, από 1 έως 4
Νοεµβρίου. Το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό της Krannich Solar θα έχει
την ευκαιρία να υποδεχτεί τους επαγγελµατίες επισκέπτες στο Περίπτερο Β63
της Αίθουσας 4, για να τους ενηµερώσει σχετικά µε τη νέα πλούσια γκάµα
προϊόντων της εταιρείας, για το πρόγραµµα των 5 σηµείων, όπως και για τις
τελευταίες εξελίξεις της διεθνούς αγοράς ηλιακής ενέργειας. Ο αγώνας για την
προώθηση της ενεργειακής επανάστασης γίνεται ολοένα και δυσκολότερος
δεδοµένου των εµποδίων που παρουσιάζονται στον κλάδο της ηλιακής ενέργειας.
Η Krannich Solar ενάντια σε αυτές τις συνθήκες, συνεχίζει να βελτιώνει συνεχώς
τις υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχει στους επαγγελµατίες εγκαταστάτες,
συµπληρώνοντας 5 επιτυχηµένα χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά.
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 ΤΟΝ 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.
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 Φ/Β
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.
ÙÂ‡¯Ô˜ 23
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EUROCHARITY
¶ƒ∞°ª∞∆√¶√π∏£∏∫∂ ∆√
SUSTAINABILITY FORUM 2012

Πραγµατοποιήθηκε το Sustainability Forum 2012 από τη EuroCharity και το ΑΙΤ
Με συµµετοχές από 60 στελέχη
Με τη συµµετοχή 60 εκπροσώπων εταιρειών, οργανισµών αλλά και του
ακαδηµαϊκού χώρου, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες του Sustainability Forum 2012 – A training, networking and
professional development event, που διοργάνωσε για πρώτη χρονιά η
EuroCharity σε συνεργασία µε το µη κερδοσκοπικό ινστιτούτο τεχνολογίας
Athens Information Technology (AIT), την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου στις
εγκαταστάσεις του ΑΙΤ στην Παιανία.
Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία εταιρειών από διάφορους κλάδους, ως
ένδειξη του αυξανόµενου εταιρικού ενδιαφέροντος για θέµατα αειφορίας.
Πιο συγκεκριµένα, τα εκπαιδευτικά workshops παρακολούθησαν στελέχη από
το χρηµατοοικονοµικό και το φαρµακευτικό χώρο, το χώρο των κατασκευών,
της επικοινωνίας, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, της παροχής
συµβουλευτικών υπηρεσιών, της πληροφορικής, αλλά και το λιανεµπόριο.

Derwin Johnson

14
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Στο επίκεντρο του ολοήµερου Forum βρέθηκαν θέµατα αειφορίας, τα οποία
αναπτύχθηκαν από διεθνούς φήµης εκπαιδευτές, µέσα από 12 εξειδικευµένα
workshops. Ειδικότερα, οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν workshops µε θέµα τις βασικές αρχές της αειφορίας, τη
στρατηγική επικοινωνίας για την ΕΚΕ, το Green ICT, την επίδραση του κύκλου
ζωής ενός προϊόντος στην αειφορία, την οικονοµική διάσταση των αειφόρων
έργων, τη δηµιουργία στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης, τη διασφάλιση
περιεχοµένου κοινωνικού απολογισµού, τη µέτρηση και την αντιστάθµιση του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, την ηγεσία, τη διαχείριση αποβλήτων, τα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και το νοµικό πλαίσιο για την
περιβαλλοντική ζηµία στην Ελλάδα.
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Στην εναρκτήρια συνεδρίαση, η κ. Elina Sviklina, Manager Report Services από
το Global Reporting Initiative (GRI) εστίασε στο µέλλον των εκθέσεων
αειφορίας και επικεντρώθηκε σε επίκαιρα ζητήµατα όπως είναι οι νέες
κατευθυντήριες οδηγίες G4, ο ενοποιηµένος απολογισµός (integrated
reporting) και τα εργαλεία που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις στη διαδικασία
εκπόνησης απολογισµού αειφορίας (εξειδικευµένο λογισµικό, βάσεις
δεδοµένων αειφορίας, µέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων, κ.λπ.).
Στο Forum, εκτός από την κ. Sviklina συµµετείχαν διεθνώς αναγνωρισµένοι
οµιλητές και ειδικοί σε θέµατα αειφορίας, µεταξύ άλλων ο κ. Derwin Johnson,
υψηλόβαθµο στέλεχος επικοινωνίας µε πάνω από 30 χρόνια εµπειρίας, πρώην
Associate Professor στο Graduate School of Journalism του Columbia
University και η Dr. Annie Pearce, καθηγήτρια στο Myers-Lawson School of
Construction του Virginia Tech των Η.Π.Α.
Η EuroCharity συµµετείχε µε ειδικό workshop στο οποίο ο κ. Μιχάλης Σπανός,
∆ιευθύνων Εταίρος, ο κ. Γιώργος Τσιακαλάκης, Υπεύθυνος Ανάπτυξης και η
κ. Ηλέκτρα Λυµπεροπούλου, Marketing & Communications Manager,
EuroCharity, παρουσίασαν τις βασικές αρχές τις αειφορίας, µε έµφαση στη
στρατηγική αειφορίας, την πράσινη οικονοµία, αλλά και τις νέες τάσεις στο
µάρκετινγκ.
Οι εργασίες του Forum ολοκληρώθηκαν µε την επίδοση πιστοποιητικών
παρακολούθησης στους συµµετέχοντες, ενώ ακολούθησε κοκτέιλ.

Elina Sviklina

Υποστηρικτές του Forum ήταν το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πάντειο
Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών, το Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα MBA International του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, η
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, το Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη και η RICS Hellas. Χορηγός µεταφοράς ήταν η Air France-KLM, χορηγός
φιλοξενίας το ξενοδοχείο Athens Ledra Marriott, υποστηρικτής ανθρακικής
ουδετεροποίησης ήταν η Green Evolution, υποστηρικτής social media ήταν η
Think+, χορηγός cocktail η εταιρεία Β.Σ. Καρούλιας και χορηγός εκτύπωσης
ήταν η εταιρεία PressiousArvanitidis. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν οι
εφηµερίδες «ΚΕΡ∆ΟΣ», «Athens News», «Κathimerini English Edition», τα
περιοδικά «ΕΠΙΛΟΓH», «Re:CSR», «Energy World» και «Περιβάλλον 21» το
εβδοµαδιαίο newsletter CSRweek, οι ιστοσελίδες csrnews.gr και
energyonline.gr, η Boussias Communications καθώς και τα διεθνή δίκτυα
CSRwire και Ethical Performance.
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ADVARTIA & HANWHA SOLARONE
™À¡∂ƒ°∞™π∞ ¢π∞¡√ª∏™

Συνεργασία ∆ιανοµής µεταξύ Hanwha SolarOne-ADVARTIA
Τη συµφωνία της για τη διανοµή των υψηλής απόδοσης Φ/Β πάνελ της
Hanwha SolarΟne, της τρίτης µεγαλύτερης εταιρείας Φ/Β στον κόσµο µετά
την απόκτηση της Q-Cells, ανακοίνωσε η ADVARTIA.
Στόχος της ADVARTIA είναι να προσφέρει στο δίκτυο των συνεργατών της Φ/Β
εξοπλισµό άριστης ποιότητας και εξαιρετικής αξιοπιστίας, εξασφαλίζοντας
άµεση παράδοση από τις αποθήκες της στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης και
µακροπρόθεσµη διαθεσιµότητα. Ταυτόχρονα, η εταιρεία παρέχει εκπαίδευση
και τεχνική υποστήριξη µέσω συµβουλευτικών υπηρεσιών από τους
εξειδικευµένους µηχανικούς της, προκειµένου να καταρτίσει τους
συνεργάτες της και να διασφαλίσει τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και αφοσίωση
του επενδυτή.
H Hanwha SolarOne κινείται δυναµικά προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης σε
παγκόσµιο επίπεδο στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας, παρέχοντας Φ/Β
εξοπλισµό εγγυηµένης ποιότητας. Με συνειδητοποίηση της µακροπρόθεσµης
ευθύνης της, η Hanwha προσφέρει Φ/Β πλαίσια µε 12-ετή εγγύηση καλής
λειτουργίας και 25-ετή γραµµική εγγύηση απόδοσης. Τα πάνελ της Hanwha
έχουν θετική ανοχή ισχύος έως +5Wp, 3-busbar σχεδίαση, αντιανακλαστική
επικάλυψη για υψηλή ηλιακή απορρόφηση και πλαίσια ανθεκτικά σε όλες τις
καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, είναι πιστοποιηµένα από την TÜV, CE, UL, και
CEC.
Αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής παραγωγής, την
ελαχιστοποίηση του επενδυτικού ρίσκου και τη συνεχή ανταπόκριση στους
πελάτες της µε συνέπεια και επαγγελµατισµό, η ADVARTIA προχωράει
δυναµικά στη σύναψη συνεργασιών διανοµής µε διεθνώς αναγνωρισµένους
κατασκευαστές, εµπλουτίζοντας διαρκώς τη γκάµα των προϊόντων που
προσφέρει, προκειµένου να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις.
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ENGAIA A.E.
¢∏ªπ√Àƒ°π∞ ¡∂∞™ π™∆√™∂§π¢∞™

Η ENGAIA A.E. ανακοινώνει το ανανεωµένο και σύγχρονο web site της, το
οποίο λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.engaia.gr.
∆υναµικό, φιλικό και άκρως λειτουργικό, στοχεύοντας στη βελτίωση της
άµεσης online επικοινωνίας προς το κοινό, το νέο site της εταιρίας έχει
εύχρηστο µενού για πλοήγηση και παρέχει πληθώρα πληροφοριών στους
επισκέπτες. Βασισµένο στην τελευταία τεχνολογία το web site της ENGAIA
προσφέρει πλούσιο φωτογραφικό υλικό των έργων της µε λεπτοµερή τεχνική
περιγραφή.
Η ENGAIA µε επίκεντρο το ευρύ κοινό ευελπιστεί η νέα ιστοσελίδα της να
αποτελέσει εργαλείο στην άµεση και πληρέστερη πληροφόρηση του κοινού
και προσκαλεί τον κάθε ενδιαφερόµενο να πλοηγηθεί και να γνωρίσει
καλύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Για περισσότερες πληροφορίες
Μαριάννα Γεωργιτσέλη
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SUNWIND
¡∂∞ ∂ƒ°∞ ™∆∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ ∆∏™ §∞ªπ∞™

Άλλη µια φορά η εταιρεία Sunwind πρωτοπόρος και διαµορφωτής των
εξελίξεων στην ελληνική αγορά ολοκλήρωσε την κατασκευή 10
Φωτοβολταϊκών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Λαµίας.
Με τα νέα έργα 1MW η εταιρία Sunwind αύξησε την µεγάλη γκάµα των
συνολικά 300 έργων που έχει ήδη συνδέσει και υλοποιήσει σε όλη την
Ελλάδα, µε γνώµονα πάντα την ποιότητα και τον σεβασµό απέναντι στον
πελάτη, τηρώντας αυστηρά χρονοδιαγράµµατα και κερδίζοντας την
εµπιστοσύνη των ξένων επενδυτών. Χάρη στην έγκαιρη και έγκυρη
ενηµέρωση των τεχνικών της εταιρίας σε όλα τα στάδια υλοποίησης των
έργων, µε ολοκληρωµένες τεχνικές & πιστοποιηµένες εργασίες η Sunwind
εξασφαλίζει την άρτια λειτουργία του έργου για τα επόµενα 20 χρόνια.
Η Sunwind και τα στελέχη της θέλουν να ευχαριστήσουν θερµά τους
επενδυτές και να δηλώσουν πως νιώθουν υπερήφανοι για όλο το τεχνικό team
και τους µηχανικούς της εταιρίας καθώς και για την άψογη ροή
χρηµατοδότησης των έργων και υλοποίησής τους βάσει των
χρονοδιαγραµµάτων.
Επίσης άλλες 10 νέες οικιακές στέγες προστέθηκαν στις συνδεδεµένες στέγες
που η εταιρεία µας έχει παραδώσει µε συνέπεια στους πελάτες της µε την
ποιότητα Sunwind.
Η Sunwind θέλει να ευχαριστήσει όλους τους πελάτες για την προτίµησή τους
σε αυτούς τους ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς, γεγονός που αποτελεί δείγµα
σταθερότητας και σοβαρότητας της εταιρείας και εγγυάται τη διατήρηση των
ανταγωνιστικών τιµών και της ποιότητας προκειµένου να συνεχιστούν έργα
στην Ελλάδα, τα οποία να γίνονται µε προδιαγραφές και επαγγελµατισµό.
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NEON ENERGY
¡∂√ √π∫π∞∫√ ¶ƒ√´√¡

Το Σεπτέµβριο του 2012 η NEON ENERGY λάνσαρε το νέο της οικιακό προϊόν
«Φ/Β STARTER KIT» σε επιλεγµένα καταστήµατα PRAKTIKER και µε
χρηµατοδότηση από τη EUROBANK.
Μέσα από τα επιλεγµένα καταστήµατα PRAKTIKER (Μάνδρα, Μεταµόρφωση,
Ελληνικό και Ηράκλειο Κρήτης), η Neon Energy συστήνει και ενηµερώνει το
κοινό για το νέο της οικιακό προϊόν, το «Φ/Β STARTER KIT».
Το «Φ/Β STARTER KIT» αφορά τα ειδικά πακέτα εξοπλισµού για οικιακές
στέγες που προσφέρει η Neon Energy. Το προϊόν σχεδιάστηκε για να καλύψει
τις ανάγκες των πελατών αλλά και των επαγγελµατιών του χώρου που
επιθυµούν να αγοράσουν µόνο τον εξοπλισµό και να εγκαταστήσουν το
οικιακό φωτοβολταϊκό τους σύστηµα µόνοι τους ή µε δικό τους συνεργάτη.
«Το Φ/Β STARTER KIT είναι η πιο κατάλληλη και οικονοµική λύση για αυτή την
κατηγορία πελατών. Με χαµηλό κόστος, δηλαδή 13.500€ (προ ΦΠΑ) για to
Βασικό Φ/Β STARTER KIT που αφορά ένα οικιακό φωτοβολταϊκό σύστηµα
ισχύος 10kWp, ο πελάτης αγοράζει τον πλήρη εξοπλισµό που απαιτείται µε
υλικά πιστοποιηµένα και τελευταίας τεχνολογίας» ενηµερώνει ο κύριος
Γεωργιάδης, Πρόεδρος, Neon Energy. Συνεχίζει, «µεγάλη βοήθεια έχουν
προσφέρει οι συνεργάτες µας, τα PRAKTIKER µε τη φιλοξενία τους σε
επιλεγµένα καταστήµατα και η EUROBANK µε τις υπηρεσίες χρηµατοδότησης
για το συγκεκριµένο προϊόν. Οι δύο εταιρείες συνεισφέρουν µε τον τρόπο
τους για να γίνει το προϊόν ευπρόσιτο».
Στα επιλεγµένα καταστήµατα PRAKTIKER παρευρίσκεται εκπρόσωπος της
Neon Energy για να εξυπηρετήσει επιτόπου τους ενδιαφερόµενους πελάτες.
Το Βασικό «Φ/Β STARTER KIT» περιέχει τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τις βάσεις
στήριξης αλουµινίου, τους µετατροπείς (inverters) και όλα τα απαραίτητα
ηλεκτρολογικά για την εγκατάσταση του εκάστοτε οικιακού φωτοβολταϊκού
συστήµατος.
Το Φ/Β STARTER KIT είναι µία από πολλές νέες φωτοβολταϊκές λύσεις που
συστήνει η Neon Energy στην Ελληνική αγορά. Με παράδοση σε καινοτόµες
αλλά ταυτόχρονα πρακτικές προϊοντικές προσφορές, η Neon Energy συνεχίζει
να διευκολύνει τις επενδύσεις σε Ελληνικά φωτοβολταϊκά έργα.
Για περισσότερες πληροφορίες
Ελένη Αργυροπούλου

20

ÙÂ‡¯Ô˜ 23



Η Neon Energy είναι µία από τις σηµαντικότερες πολυεθνικές εταιρείες του
χώρου µε παρουσία στη Γερµανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και
την Κύπρο και παρέχει υπηρεσίες Business Development και EPC Contracting
καθώς και χρηµατοδοτικά προγράµµατα για την πραγµατοποίηση έργων.
Η εταιρεία προσφέρει λύσεις για φωτοβολταϊκά συστήµατα σε πάρκα, σε
επαγγελµατικές στέγες καθώς και σε οικιακές στέγες. Η εταιρεία προτείνει,
µελετά και κατασκευάζει υψηλής ποιότητας φωτοβολταϊκά συστήµατα στην
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Σήµερα, η Νeon Εnergy διαθέτει έργα πάνω
από 92MW σε φωτοβολταϊκά πάρκα, 11,9MW σε επαγγελµατικές στέγες και
6,9MW σε οικιακές στέγες, των οποίων η εγκατάσταση έχει ήδη ολοκληρωθεί
ή βρίσκεται σε εξέλιξη.
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Μύθος ο κορεσµός των δικτύων σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή βιοµηχανία
φωτοβολταϊκών.
Η µεγάλη διείσδυση των φωτοβολταϊκών στο ενεργειακό ισοζύγιο της
Ευρώπης είναι, όχι µόνο τεχνικά εφικτή, αλλά και ευκταία, επισηµαίνει σε
έκθεσή του ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Φωτοβολταϊκών (ΕΡΙΑ).
Η σηµερινή τεχνολογία, µε ελάχιστες τεχνικές και θεσµικές προσαρµογές,
επιτρέπει τη διασύνδεση σηµαντικής ισχύος φωτοβολταϊκών, έτσι ώστε, ως το
2030, τα φωτοβολταϊκά να καλύπτουν έως και 25% των αναγκών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ηλεκτρική ενέργεια, µε εύλογο κόστος για τους
καταναλωτές.
Η εκτενής έκθεση διαλύει µια σειρά από µύθους γύρω από τα φωτοβολταϊκά,
όπως, για παράδειγµα, το ότι λειτουργούν µόνο επικουρικά προς τις
συµβατικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής οι οποίες είναι αυτές που παρέχουν
ασφάλεια στο ηλεκτρικό σύστηµα. Με τεκµηριωµένες αναφορές και
παραδείγµατα, η έκθεση αποδεικνύει πως τα φωτοβολταϊκά µπορούν να
παρέχουν µε ασφάλεια καθαρή ενέργεια στο ηλεκτρικό σύστηµα και, σε
συνδυασµό µε άλλες ΑΠΕ, να παρέχουν τη διασφάλιση ισχύος που απαιτούν οι
διαχειριστές των δικτύων.
Η έκθεση εξετάζει ακόµη πώς η ανάπτυξη συστηµάτων αποθήκευσης της
παραγόµενης από τα φωτοβολταϊκά ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασµό µε
µέτρα διαχείρισης της ζήτησης, θα µπορούσαν να αλλάξουν το τοπίο στα
ηλεκτρικά δίκτυα στο άµεσο µέλλον. Τονίζει επίσης πως η πραγµατική
χωρητικότητα των δικτύων, σε ότι αφορά στα φωτοβολταϊκά, είναι πολύ
µεγαλύτερη απ’ αυτήν που συνήθως θεωρούν πολλοί διαχειριστές που
ακολουθούν µια συντηρητική προσέγγιση.
Είναι ενδιαφέρον ότι η έκθεση εκτιµά ότι στην Ελλάδα, µε τα προτεινόµενα
µέτρα, είναι εφικτή η εγκατάσταση 8.000 MW φωτοβολταϊκών ως το 2020 και
16.000-20.000 MW ως το 2030.
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Η ADVARTIA, πρωτοπόρος στον κλάδο των Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα,
ανακοινώνει τη συνεργασία της µε την LG Electronics Hellas S.A., κορυφαία
εταιρεία στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πλαισίων, για την προµήθεια των
προϊόντων LG ως εξουσιοδοτηµένος διανοµέας της σε όλη την Ελληνική
επικράτεια.
Η ADVARTIA, µε 30 χρόνια βιοµηχανική τεχνογνωσία και σε βάθος γνώση της
αγοράς της ηλιακής ενέργειας, δραστηριοποιείται δυναµικά στην εµπορία
και διανοµή µιας πλήρους γκάµας βασικού Φωτοβολταϊκού εξοπλισµού,
έχοντας ως στόχο να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα άριστης ποιότητας
και απόδοσης στις πλέον ανταγωνιστικές τιµές, εξασφαλίζοντας άµεση
παράδοση και µακροπρόθεσµη διαθεσιµότητα.
Ανταποκρινόµενη στις ανάγκες της αγοράς και των πελατών της, που
τοποθετούν την LG στην κορυφή των προτιµήσεων για οικιακές, εµπορικές και
βιοµηχανικές εφαρµογές, η ADVARTIA εµπλουτίζει την γκάµα των προϊόντων
της, µε ένα όνοµα συνυφασµένο µε την ποιότητα και την αξιοπιστία.
Η LG Electronics, µετά από 20 έτη ερευνών προηγµένης τεχνολογίας,
συστηµατικής µελέτης και παγκόσµιας εταιρικής ανάπτυξης, παρέχει
καινοτόµα προϊόντα, θέτοντας αυστηρές προδιαγραφές και προωθώντας
αποκλειστικά, προϊόντα τα οποία έχουν υποβληθεί σε τεχνικές αναλύσεις κι
εξειδικευµένες εργαστηριακές δοκιµές.
Θεωρώντας ότι η υψηλή ποιότητα του 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 λύσεις που καλύπτουν κάθε
απαίτηση.
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ADVARTIA & FRONIUS
∫√ƒÀº∞π∞ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ¢π∞¡√ª∏™

Η ADVARTIA, στα πλαίσια της δυναµικής της παρουσίας στον τοµέα της
εµπορίας και διανοµής Φ/Β εξοπλισµού, ανακοινώνει τη συνεργασία της µε
την Fronius International, κορυφαία εταιρεία στην ανάπτυξη Φ/Β
µετατροπέων, για την προµήθεια των προϊόντων Fronius ως
εξουσιοδοτηµένος διανοµέας της σε όλη την Ελληνική επικράτεια.
Το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας καθώς επίσης και η καινοτοµία
ιδεών είναι στην πρώτη γραµµή όλων των δραστηριοτήτων της Fronius.
Αυτό αποδεικνύεται όχι µόνο από τους ισχυρούς µετατροπείς δικτύου που
διαθέτει, αλλά και από την πλήρη γκάµα των προϊόντων όσον αφορά την
παρακολούθηση Φ/Β εγκαταστάσεων. Η αξιοπιστία της εταιρείας
επιβεβαιώνεται, επιπλέον, από τη συνεχή τεχνική υποστήριξη και το Fronius
Service Partner Qualification Training που αποτελεί σηµαντικό και
αναπόσπαστο µέρος της εταιρικής φιλοσοφίας. Οι τεχνολογικές λύσεις που
προσφέρει χαρακτηρίζονται από κορυφαία απόδοση και έχουν αναγνωριστεί
πολλές φορές µε εθνικά και διεθνή βραβεία.
Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά των αντιστροφέων της Fronius είναι το
ευφυές σύστηµα διαχείρισης Fronius Module Manager που λειτουργεί µε
επιτυχία κατά 99,9%, το εξελιγµένο σύστηµα εξαερισµού, το υψηλής
απόδοσης Master Inverter X-Change (MIX) concept που αφορά στην έξυπνη
διαχείριση πολλών πανοµοιότυπων µονάδων ισχύος σε έναν αντιστροφέα,
προσφέροντας µέγιστη απόδοση, ασυναγώνιστη σταθερότητα και µεγαλύτερη
διάρκεια ζωής, καθώς και το εύκολο σύστηµα εγκατάστασης λόγω του
διαχωρισµού της µονάδας ισχύος από την περιοχή σύνδεσης. Τέλος, οι
αντιστροφείς της Fronius χρησιµοποιούν µετασχηµατιστές υψηλής
συχνότητας µε αυτόµατη µεταγωγή τυλίγµατος, η οποία εξασφαλίζει τρείς
µέγιστες αποδόσεις µε αποτέλεσµα την σταθερή απόδοσή τους σε όλο το
εύρος της τάσεως εισόδου.
Με τη σύναψη της συγκεκριµένης συµφωνίας µε την Fronius, η ADVARTIA
αποσκοπεί να παρέχει πρωτοποριακές λύσεις στο δίκτυο των συνεργατών της,
εξασφαλίζοντας τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής παραγωγής και τη
βιωσιµότητα της συνολικής Φ/Β επένδυσης. Εγγυώµενη την άµεση παράδοση
και µακροπρόθεσµη διαθεσιµότητα του εξοπλισµού που προσφέρει σε
ανταγωνιστικές τιµές, η ADVARTIA εδραιώνει τη θέση της στην εµπορία Φ/Β
εξοπλισµού στην ελληνική αγορά.
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EXELGROUP
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∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫∏™ SPI SOLAR

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα πρώτα Φ/Β επί ελληνικού εδάφους της
Αµερικανικής Εταιρίας SPI Solar, για την κατασκευή των οποίων
χρησιµοποιήθηκαν συστήµατα στήριξης της εταιρίας ExelGroup.
Πρόκειται για τρία φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύς περίπου 7,4 mw
εγκατεστηµένα στη Θράκη και συγκεκριµένα:
- Το πρώτο στην περιοχή της Κοµοτηνής, µε ισχύ 1.081.920 watt
- Το δεύτερο στην περιοχή των Κήπων Έβρου, µε ισχύ 1.987.200 watt
- Το τρίτο στην περιοχή της Ορεστιάδας, µε ισχύ 4.397.600 watt
Για την κατασκευή των έργων χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα στήριξης επί
εδάφους Exel G2. Ο διευθύνων σύµβουλος της ExelGroup, κ. Σταύρος
Τριανταφύλλου δήλωσε σχετικά: «Είµαστε εξαιρετικά ικανοποιηµένοι από την
κατασκευή των τριών νέων αυτών Φ/Β. Το γεγονός ότι µια από τις µεγαλύτερες
πολυεθνικές εταιρίες εµπιστεύθηκε τα συστήµατα στήριξης της ExelGroup,
επιβεβαιώνει ακόµη µια φορά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των προϊόντων
µας». Η ExelGroup κατασκευάζει υψηλής ποιότητας ολοκληρωµένα συστήµατα
στήριξης Φ/Β πλαισίων, τόσο για εδάφη (διαµορφωµένα ή επικλινή) όσο και
για οροφές (επίπεδες ή επικλινείς). Η καθετοποιηµένη παραγωγή των βάσεων
στήριξης γίνεται εξ ολοκλήρου στη βιοµηχανική µονάδα της εταιρείας στον
Άγιο Αθανάσιο Θεσ/νίκης. Κατασκευάζονται αποκλειστικά από χάλυβα υψηλής
αντοχής γαλβανισµένο εν θερµώ, µέσω της πιστοποιηµένης διαδικασίας
παραγωγής κατά το πρότυπο ISO 9001/2008. Έχουν ελεγχθεί σύµφωνα µε τη
µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων και πιστοποιηθεί από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, και καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα.
Χαρακτηρίζονται από µεγάλη διάρκεια ζωής, ευκολία εγκατάστασης,
ανταγωνιστικό κόστος και συνοδεύονται από 25 χρόνια εγγύησης.
Σχετικά µε την EXEL GROUP
Η ExelGroup, αποτελεί σήµερα την πρωτοπόρο παραγωγό ελληνικών Φ/Β πλαισίων
υψηλής απόδοσης, σταθερών βάσεων στήριξης από χάλυβα υψηλής αντοχής και
ολοκληρωµένων συστηµάτων οροφής. Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευµένη τεχνογνωσία
και ένα µοντέρνο εργοστάσιο παραγωγής Φ/Β πλαισίων. Το σύγχρονο, βιοκλιµατικό
εργοστάσιο στη ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου στο Κιλκίς, σε συνδυασµό µε τον πλήρως
αυτοµατοποιηµένο και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισµό αλλά και τις αυστηρά
επιλεγµένες πρώτες ύλες, παρέχουν σε κάθε επενδυτή Φ/Β πάρκων, ποιοτικά προϊόντα
αλλά και την απαιτούµενη ασφάλεια.
Για περισσότερες πληροφορίες
Πελαγία Καραϊλή

Η ExelGroup είναι µια ισχυρή εταιρεία, η οποία διαθέτει 30 χρόνια εµπειρίας και
ολοκληρωµένη παρουσία στην αγορά των φωτοβολταϊκών:
• Με µια κάθετη µονάδα κατασκευής µεταλλικών προϊόντων και βάσεων στήριξης
φωτοβολταϊκών πλαισίων µε παραγωγική δυνατότητα 100 MW / έτος.
• Με ένα σύγχρονο βιοκλιµατικό εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων,
παραγωγικής δυνατότητας 75 MW / έτος.
• Με συνεργασίες µε τους µεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους κατασκευαστές
αντιστροφέων τάσης (inverters).
• Με προµήθεια υλικών, από τον Ιούνιο του 2009, για την υλοποίηση Φ/Β πάρκων µε
συνολική ισχύ πάνω από 30 MW σε Φ/Β πλαίσια και πάνω από 37 MW σε συστήµατα
στήριξης.
Απευθυνόµενη σε ιδιώτες, επιχειρηµατίες αλλά και σε φορείς του ∆ηµόσιου τοµέα, µε
την συνδροµή ενός εξειδικευµένου και αξιόπιστου δικτύου συνεργατών, έχει θέσει ως
βασικό στόχο να αποτελέσει µια ισχυρή επιχειρηµατική µονάδα τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό.
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Το περιοδικό ECON3 φιλοξενεί τον νεοϋδριθέντα Πανελλήνιο σύνδεσµο
µελετητών εγκαταστατών οικιακών φωτοβολταϊκών µε την επωνυµία ‘’ΗΛΙΟΣ’’
και συνοµιλεί µε τον εκπρόσωπο της ∆ιοικούσας επιτροπής για τη Βόρεια
Ελλάδα Μηχανολόγο Μηχανικό κο ∆ράµαλη Μάριο της εταιρείας SUNWIND.

∆ΡΑΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Αγαπητέ κε ∆ράµαλη για ποιον λόγο ιδρύθηκε ο Σύνδεσµός σας;
Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνοµιλία µας και τη δυνατότητα
ενηµέρωσης των αναγνωστών σας για τον σύνδεσµό µας. Θα ήθελα
ξεκινώντας τη συζήτηση µας να κάνω γνωστό, πως την Τρίτη 11/9/2012
πραγµατοποιήθηκε στις 6µ.µ. η προγραµµατισµένη συνέλευση του υπό
σύσταση Πανελληνίου Συνδέσµου Μελετητών-Εγκαταστατών Οικιακών
Φωτοβολταϊκών «Ήλιος». Τα παρόντα µέλη υπέγραψαν ενώπιον ∆ικηγόρου τα
απαραίτητα έγγραφα για τη σύσταση του Σωµατείου και κατατέθηκαν στο
αρµόδιο ∆ικαστήριο για να δροµολογηθούν οι ενέργειες που µας καθιστούν
απολύτως νόµιµο και έγκυρο φορέα εκπροσώπησης των Συναδέλφων.
Στρατηγικός στόχος του συνδέσµου µας και ο λόγος ίδρυσής του είναι αρχικά:
α) Η αναστολή των αποφάσεων Νέας τιµολογιακής πολιτικής του Υφυπουργού
κου Ασηµάκη Παπαγεωργίου και η έναρξη διαλόγου µε τη συµµετοχή µας
για εύρεση λύσης βιώσιµης και αναπτυξιακής στο ζήτηµα.
β) Άµεση ανάκληση της απόφασης της Ρ.Α.Ε. για την Πελοπόννησο (και η
παλαιότερη για την Εύβοια) µε παράλληλη έναρξη διαλόγου µε τη Ρ.Α.Ε.
για την αναζήτηση άµεσης και µακροπρόθεσµης λύσης στο πρόβληµα για
τα οικιακά Φωτοβολταϊκά.
γ) Στόχος είναι η διατήρηση και η ανάπτυξη της αγοράς και όχι η νέκρωσή της.
δ) Πολιτικός µας στόχος είναι ο παραγόµενος από την ενέργεια των ΑΠΕ πλούτος
στη χώρα µας να µείνει στη χώρα, να µοιράζεται σε όσους περισσότερους
γίνεται και όχι να περνάει στις τσέπες λίγων µεταφέροντάς τον στο εξωτερικό.
ε) Τονίζουµε ότι µέσα στην κρίση και µε καθηµερινές µειώσεις των
οικογενειακών εισοδηµάτων από διάφορες οριζόντιες και κάθετες
περικοπές, η απόφαση του Υφυπουργού ακυρώνει την προσδοκία δεκάδων
χιλιάδων οικογενειών για ενίσχυση του εισοδήµατός τους µέσω παραγωγής
Ηλεκτρικής ενέργειας στην στέγη τους, µεταφέροντας αυτά τα εισοδήµατα
στις τσέπες λίγων και µη εχόντων σχέση µε τις Α.Π.Ε., εισοδήµατα που
προέρχονται από την χρήση Ά ύλης ( Ήλιος) που ανήκει σε όλους µας.
ζ) Η σύσφιξη σχέσεων των επαγγελµατιών του χώρου µας και η κοινή και
δυναµική εκπροσώπηση τους αλλά και η υλοποίηση ενηµερωτικών
ηµερίδων για όλα τα µέλη µας.
Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ακόµα και µε τις νέες τιµές για τα οικιακά Φ/Β, η
επένδυση εξακολουθεί να είναι κερδοφόρα. Τι έχετε να ανταπαντήσετε;
Οι ισχυρισµοί ότι ακόµα και µε τις νέες τιµές είναι βιώσιµη και κερδοφόρα η
επένδυση αγνοεί τους εξής παράγοντες:
α) Το κόστος Τραπεζικού δανεισµού, που σε µερικές περιπτώσεις φτάνει το 12%.
β) Το τελικό πραγµατικό κόστος ενός oικιακού Φ/Β, το οποίο είναι
τουλάχιστον 40% µεγαλύτερο από το κόστος ενός επί εδάφους Πάρκου,
και το γεγονός ότι καταβάλλεται ΦΠΑ.
γ) Την µειωµένη λόγω θέσης και κατασκευής απόδοση ενός Οικιακού από ένα
Πάρκο, λόγω προσανατολισµού και µειωµένων δυνατοτήτων ιδανικής κατασκευής.
δ) Το ανασφαλές επενδυτικό κλίµα στην χώρα µας, το οποίο επιτείνεται από
διαρροές και πληροφορίες στο τύπο για φορολόγηση, νοµοθετική αλλαγή
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των εγγυηµένων τιµών κ.λπ., µε αποτέλεσµα την χαριστική βολή στην αγορά
των oικιακών, αφού οδηγεί, όπως όλοι ξέρουµε από πρώτο χέρι, στη
µαταίωση των όποιων σχεδίων µικρο-επενδύσεων των oικογενειών, καθώς δεν
είναι δελεαστικό πλέον το προσδοκώµενο αποτέλεσµα για πάρουν το ρίσκο.
Ζητάµε άµεσα και υπεύθυνα να γίνει συλλογή των στοιχείων επί µέρους µελετών
ανεξάρτητων φορέων που αποδεικνύουν την πραγµατικά ελάχιστη έως µηδενική
επιβάρυνση των Φ/Β στο σύνολο των επιδοτήσεων ενέργειας της χώρας µας
και να κατατεθεί ως Μελέτη - Υπόµνηµα σε όλους τους αρµοδίους. Σε αυτή θα
συµπεριληφθούν πέραν των άλλων, τα στοιχεία από τα οποία µπορούν να
προκύψουν πόροι για τα οικιακά Φ/Β (ΕΣΠΑ, πράσινα πιστοποιητικά, κλπ).
Ο Σύνδεσµός σας είναι πολύ νέος. Μιλήστε µας για ανάπτυξή του και τις
θέσεις του.
Παρ όλες τις οργανωτικές αδυναµίες, καθώς ο σύνδεσµος µας είναι πολύ νέος
όπως πολύ σωστά αναφέρατε, η ανάπτυξη του Συνδέσµου µας βρίσκεται σε
καλό δρόµο και κάθε µέρα έχουµε αιτήσεις εγγραφής νέων µελών ελπίζοντας
σύντοµα να έχουµε και καλά νέα. Συνεχίζονται επίσης οι επαφές µε
αρµοδίους ώστε να πετύχουµε τους 2 πρώτους µεγάλους µας στόχους:
• Να απελευθερώσουµε ξανά την Πελοπόννησο από το θέµα κορεσµού του
δικτύου για τα οικιακά φωτοβολταϊκά.
• Να τεθεί πάλι υπό συζήτηση το θέµα του «οικιακού» παραγόµενου ρεύµατος.
Επιδιώκουµε να πετύχουµε την συναίνεση της πολιτείας στην ανεξαρτητοποίηση
του κλάδου των «Οικιακών Φωτοβολταϊκών», ώστε να χαραχθεί µια νέα
σταθερή και µακροπρόθεσµη πολιτική ανάπτυξης του κλάδου, προς όφελος
της κοινωνίας και των χιλιάδων εργαζοµένων στο χώρο µας. Συνεχίζουµε
επίσηµα και ανεπίσηµα τις ενηµερωτικές και διεκδικητικές επαφές µας µε το
σύνολο της Πολιτικής Ηγεσίας του Τόπου, µε σκοπό την άσκηση πιέσεων προς
την κυβέρνηση για την αλλαγή πολιτικής στον τοµέα µας.
∆ιαπιστώνουµε, συνεχώς, έλλειψη πραγµατικής ενηµέρωσης και µεροληπτική
πληροφόρηση των πολιτικών και των πολιτών για τα ευεργετικά
αποτελέσµατα του κλάδου των «Οικιακών Φωτοβολταϊκών». Ετοιµάσαµε µια
ολοκληρωµένη στρατηγική θέσεων και εργαλείων υλοποίησης τους για τον
χώρο και ελπίζουµε, οργανωµένα και σταθερά, να πετύχουµε σύντοµα
διάλογο µε την κυβέρνηση σε νέο πλαίσιο για τα «Οικιακά Φωτοβολταϊκά».
Πρόσφατα στείλατε επιστολή του Συνδέσµου σας σε όλους τους πολιτικούς
αρχηγούς και στο ΥΠΕΚΑ. Τι ακριβώς προτείνετε και τι ζητάτε ως σύνδεσµος;
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ
Φ/B διαµαρτυρόµαστε για την απόφαση του Υφυπουργού Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κου Ασηµάκη Παπαγεωργίου µε αριθµό 2317, η οποία
δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ της 10/8/2012 και καθορίζει την νέα τιµολογιακή
πολιτική για την παραγόµενη από Φ/B Ηλεκτρική Ενέργεια καθώς επίσης και
για την απόφαση της Ρ.Α.Ε 699/2012, η οποία καταργεί από την Πελοπόννησο
κάθε νέα επένδυση Φ/B, ιδιαίτερα δε και τα οικιακά, που δεν προκαλούν
βάρος στο δίκτυο και δεν χρειάζονται νέες υποδοµές δικτύου για να
αναπτυχθούν.
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ
Α. ∆ηµιουργούν άµεσα 25-30.000 επί πλέον ανέργους κύρια νέους
Επιστήµονες και Τεχνικούς, που µέχρι τώρα ασχολούνταν µε τα οικιακά Φ/Β
Β. Οι αιτίες που επικαλείται η απόφαση του Υφυπουργού έχουν αξιολογηθεί
µεροληπτικά εις βάρος της αγοράς των µικρών Φ/Β επενδύσεων διότι
• τα ελλείµµατα του ΛΑΓΗΕ (400 εκ. ευρώ) οφείλονται
• από την µία:
• Στα 172 εκ. ευρώ «παγωµένα και πιθανώς µη εισπραττόµενα ποτέ» των
εταιριών ENERGA και HELLAS POWER
• Στα 200 εκ. ευρώ λόγω έκτακτης εισφοράς και µη είσπραξης
συνοδευόντων αυτήν λογαριασµών ∆ΕΗ
• Στα 29 εκ. ευρώ από Φ.Π.Α. που οφείλει το ∆ηµόσιο
και από την άλλη:
• Στη µη έγκαιρη εφαρµογή ειληµµένων αποφάσεων από τις αρχές του 2012
για την µείωση του ελλείµµατος.
• Στη στρέβλωση της αγοράς ενέργειας, όπου το 60% του ΕΤΜΕΑΡ (πρώην
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τέλος Α.Π.Ε.) επιδοτεί πλέον το κόστος των προµηθευτών ορυκτών Α
υλών.
• Στη µη διοχέτευση τα τελευταία 3,5 χρόνια πάνω από 200 εκ. από το
ΕΤΜΕΑΡ στις Α.Π.Ε. εξαιτίας των στρεβλώσεων. (Στην περίπτωση αυτή το
έλλειµµα θα ήταν µηδενικό)
• Τα προβλήµατα της πολιτικής στην ενεργεία, εξαιτίας των
αντικρουόµενων συµφερόντων (φυσικό αέριο, λιγνιτικές µονάδες κλπ...),
αποβαίνουν για άλλη µια φορά εις βάρος των µικρών εταιρειών που
ασχολούνται µε τα οικιακά Φ/Β (τις οδηγεί στο κλείσιµο) και των
εργαζοµένων ή αυτοαπασχολουµένων σε αυτές που τους οδηγεί στην
ΑΝΕΡΓΙΑ. Παράλληλα εξαιρούν τα Fast Truck και τα ΜWatt των «ξένων
επενδυτών», αφού την ίδια ώρα που ακυρώνει την επαγγελµατική
απασχόληση δεκάδων χιλ. Νέων Ελλήνων και ακυρώνει την προσδοκία
∆εκάδων χιλιάδων Ελληνικών Οικογενειών για µικρή στήριξη του
Οικογενειακού προϋπολογισµού, η ΡΑΕ αδειοδοτεί µε 1.000 ΜWatt την
κινέζικη εταιρεία Hanergy. (100.000 οικιακά Φ/Β)
Υπενθυµίζουµε λοιπόν ότι οι µεγάλες µονάδες Φ/Β:
• ∆εν δηµιουργούν σχεδόν ούτε µια θέση εργασίας κατά την λειτουργία
τους (ούτε φύλακες δεν απασχολούνται!!!)
• Τα υλικά κατασκευής τους είναι κατά 95% εισαγόµενα
• ∆εν δίνουν προστιθέµενη αξία στην περιοχή εγκατάστασης.
• ∆ηµιουργούν προβλήµατα και ανισορροπίες στο ∆ίκτυο της ∆.Ε.Η.
• Τα κέρδη πηγαίνουν κατευθείαν στο εξωτερικό.
Αντιθέτως τα Οικιακά Φωτοβολταϊκά είχαν εξαιρετικές επιπτώσεις στις εξής
παραµέτρους της χειµαζόµενης, λόγω κρίσης περιφερειακής Οικονοµίας της
χώρας µας δηλ.
1] ∆ηµιούργησαν 25-30.000 νέες θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια, άρα
µε µέσο όρο 300 εργαζοµένων στο τοµέα αυτό ανά περιφερειακή ενότητα
της χώρας µας και µέσο εισόδηµα 1.000ευρώ είχαµε αύξηση τζίρου σε
αυτές τις αγορές 300.000ευρώ ανά/µήνα, εάν δε λάβουµε υπόψη µας ένα
πολλαπλασιαστή 4 για την αγορά, τότε αυτός ο τζίρος ανέβαινε στο
1.200.000 ευρώ. µήνα, ποσόν ικανό να βοηθήσει στην συντήρηση
δοκιµαζόµενων από την κρίση περιφερειακών αγορών.
2] Χιλιάδες Οικογένειες επένδυσαν και ακόµη περισσότερες θα επένδυαν τα
επόµενα χρόνια στα οικιακά Φωτοβολταϊκά, παρόλη την ανασφάλεια του
γενικότερου Οικονοµικού περιβάλλοντος, προσδοκώντας µια ενίσχυση των
συνεχώς µειουµένων Οικογενειακών εισοδηµάτων τους.
3] Ο ισχυρισµός ότι και µε τις νέες τιµές η επένδυση σε οικιακά
Φωτοβολταϊκά παραµένει επικερδής είναι αβάσιµος, διότι αγνοεί ότι η
πλειοψηφία αυτών των επενδύσεων προέρχεται από δανεισµό ο όποιος
έχει σήµερα µέχρι και 12% ετήσιο κόστος.
Τα παραπάνω µας οδήγησαν [Εταιρείες Μελετητές και Εγκαταστάτες
Οικιακών Φωτοβολταϊκών] συστηµάτων σε άµεση αντίδραση µε στόχο την
ανάκληση αυτών των αποφάσεων και την ανατροπή του σκηνικού που
διαµορφώθηκε τα οικιακά Φωτοβολταϊκά και τον ολοκληρωτικό
αποκλεισµό της Πελοποννήσου από τα Φ/Β.
Για τον σκοπό αυτό ∆ηµιουργήσαµε τον Σύνδεσµό µας µε την ονοµασία
«Πανελλήνιος Σύνδεσµος Μελετητών Εγκαταστατών Οικιακών Φωτοβολταϊκών
ο «Ήλιος» και
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Αιτούµεθα
Την αναστολή των αποφάσεων του Υφυπουργού κου Ασηµάκη Παπαγεωργίου
και της Ρ.Α.Ε για τον Τοµέα που αφορά τα Οικιακά Φωτοβολταϊκά και την
έναρξη διαλόγου για τα θέµατα αυτά µε τους πραγµατικά εµπλεκόµενους και
γνώστες του χώρου δηλ. τον Σύνδεσµο µας, ώστε να βρεθεί µακροπρόθεσµη
και βιώσιµη λύση στο πρόβληµα που έχει προκύψει και
Προτείνουµε
• Η παραγωγή ρεύµατος µέσω Α.Π.Ε Φ/Β να παραµείνει σε όσο µεγαλύτερο
βαθµό γίνεται προνόµιο του οικιακού καταναλωτή, του αγρότη, του
κτηνοτρόφου, του µέσου Έλληνα επιχειρηµατία και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Έτσι, µόνο, τα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες θα
µεγιστοποιηθούν.
• Οι µεγάλοι όµιλοι, εγχώριοι και ξένοι, των “ΜWatt”, που έχουν πρόσβαση
στο φθηνό χρήµα, αλλά και σε πολύ φθηνό µηχανολογικό εξοπλισµό, να
συµβάλουν οικονοµικά, ως προϋπόθεση για την επένδυσή τους, στην
αναβάθµιση του δικτύου, και όχι να καταλαµβάνουν προνοµιακά την
χωρητικότητα του µικροµεσαίου τοπικού επενδυτή. Εναλλακτικά να
συνδέονται στην υψηλή τάση, και να επιβαρύνονται µε το κόστος
κατασκευής υποσταθµών υψηλής τάσης.
• Να αρθούν οι στρεβλώσεις στο τέλος ΕΤΜΕΑΡ. Το Ειδικό Τέλος Μείωσης
Εκποµπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) πρώην Α.Π.Ε. δεν µπορεί να επιδοτεί
ένα ορυκτό καύσιµο κατά 60% (µελέτη του ΙΟΒΕ)
• Η Πελοπόννησος να ανοίξει για τα οικιακά Φ/Β.
• Η τιµή των οικιακών να επαναπροσδιορισθεί µέσα από διάλογο µε τους
ενδιαφερόµενους, λαµβάνοντας υπόψη
(1ον) το υψηλό κόστος δανεισµού,
(2ον) την πληρωµή ΦΠΑ στο κόστος κατασκευής,
(3ον) κοινωνικά κριτήρια
(4ον) το κλίµα επιχειρηµατικότητας της Χώρας µας
(5ον) Την διαφορά απόδοσης λόγω άλλης κατασκευής των οικιακών
Φωτοβολταϊκών από τα Φωτοβολταϊκά εδάφους
(6ον) Για την οµαλοποίηση της αγοράς η πιθανή αύξηση του Ειδικού Τέλους
Μείωσης Εκποµπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), προκειµένου να είναι βιώσιµες
οι ΑΠΕ, δεν υπερβαίνει το 1 ευρώ/ανά καταναλωτή το µήνα, αρκεί αυτό
εντέχνως να µην περιλαµβάνει επιδοτήσεις ορυκτών η Εισαγοµένων
καυσίµων [Φυσικό αέριο]. Οι Α.Π.Ε. οικιακών, δηµιουργούν χιλιάδες
θέσεις εργασίας [25-30.000απασχολουµενοι] και αναπτυξιακή πορεία στη
χώρα, αρκεί να µην χρηµατοδοτούν την εισαγωγή Φυσικού Αερίου.
Κλείνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τους αναγνώστες µας κε
∆ράµαλη, θα θέλαµε να µας ενηµερώσετε απλά πως µπορεί κάποιος να
εγγραφεί στον σύνδεσµο σας και που µπορεί να σας βρει.
Ο σύνδεσµος µας ονοµάζεται ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ εν συντοµία ‘’ΗΛΙΟΣ’’ και έχει
γραφεία στην Αθήνα: Λ. Αλεξάνδρας 197 & Πανόρµου, 115 22, Τηλ.:
2106453806, Fax: 2106453802, e-mail: syndesmos.ilios@gmail.com,
αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα στην Θεσσαλονίκη: Γιαννιτσών 31 ,546 27
Τηλ: 2310 543445 Fax: 2310 543 446, e-mail: syndesmos.ilios@gmail.com.
Εκεί όλοι οι συνάδερφοι µπορούν να επικοινωνήσουν ανάλογα µε την περιοχή
τους (Βόρεια ή Νότια Ελλάδα) και µε µια απλή αίτηση εγγραφής που θα τους
αποστείλουµε είτε ηλεκτρονικά είτε µε FAX να την συµπληρώσουν, να µας την
αποστείλουν πίσω και να συνδράµουν/συµµετέχουν στον Σύνδεσµό µας και
στα δίκαια αιτήµατά µας αλλά και να ενηµερωθούν µέσω ηµερίδων τόσο σε
τεχνικά θέµατα όσο και προµηθευτών και νοµοθεσίας που θα εξαγγείλει ο
Σύνδεσµός µας.
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
CRYPTO
ALUMIL
AIRSOLAR
ABB Α.Ε.
ALTEC SOLARTECHNIK
KOSTAL
EASY ENERGY
FISCHER HELLAS
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Νέος µετατροπέας για οικιακές Φ/Β εγκαταστάσεις µε
ενσωµατωµένη διεπαφή τηλεµετρίας
SMA SOLAR
TECHNOLOGY AG

H εταιρεία SMA Solar Technology AG (SMA) επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των
προϊόντων της στη χαµηλή κατηγορία ισχύος και στον τοµέα των οικιακών
εγκαταστάσεων, µε το «µικρό», τριφασικό µετατροπέα Sunny Tripower (STP),
κατάλληλο για φωτοβολταϊκά συστήµατα στέγης. Η πρώτη παρουσίαση έγινε
στο πλαίσιο της έκθεσης Intersolar Europe 2012, που πραγµατοποιήθηκε τον
Ιούνιο στο Μόναχο. Η SMA, παγκόσµιος ηγέτης της αγοράς, είναι ο µοναδικός
κατασκευαστής που προσφέρει µετατροπείς για φωτοβολταϊκά συστήµατα
όλων των κατηγοριών ισχύος, από watt µέχρι MW.
«Με το νέο τριφασικό µετατροπέα Sunny Tripower της SMA σε κατηγορίες
ισχύος από 5 kW έως 9 kW, επιτυγχάνεται σηµαντική µείωση του κόστους
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στέγης και εξασφαλίζονται ιδιαίτερα υψηλές
αποδόσεις. Παράλληλα, χάρη στην ενσωµατωµένη διεπαφή τηλεµετρίας
Webconnect που συµπεριλαµβάνεται στο βασικό εξοπλισµό του µετατροπέα,
εξασφαλίζεται εύκολος και οικονοµικός έλεγχος της λειτουργίας της οικιακής
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης», εξηγεί ο κ. Χάρης Χρηστίδης, Γενικός
∆ιευθυντής της SMA Hellas.
Οι συσκευές του Sunny Tripower ισχύος από 5 έως 9 kW, έρχονται να
συµπληρώσουν την ήδη υπάρχουσα οικογένεια των προϊόντων Sunny
Tripower, µε συσκευές χαµηλότερης ισχύος. Ο νέος Sunny Tripower
χαρακτηρίζεται από µεγάλη ευελιξία, χάρη στο σύστηµα Optiflex και στον
ασύµµετρο πολλαπλό ανιχνευτή σηµείου µέγιστης ισχύος (2 Χ MPPΤ), που
επιτρέπουν τον ακριβή, σε επίπεδο φωτοβολταϊκού πλαισίου, σχεδιασµό
εγκατάστασης. Επιπλέον, ο Sunny Tripower διαθέτει σύστηµα OptiCool για την
ενεργή διαχείριση της θερµοκρασίας, καθώς και σύστηµα OptiTrac Global
Peak για τη διαχείριση της σκίασης. Ο νέος Sunny Tripower πληροί όλες τις
απαιτήσεις υποστήριξης δικτύου και ενδείκνυται για ιδιαίτερα εύκολη
επιτοίχια εγκατάσταση, ενώ δεν χρειάζονται ειδικά εργαλεία για τη σύνδεση
των καλωδιώσεών του.

Για περισσότερες πληροφορίες
Βίκυ Ζερβούδη
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Πέρα από την ενσωµατωµένη ασύρµατη επικοινωνία Bluetooth που διαθέτει,
ο Sunny Tripower έχει δυνατότητα για απευθείας σύνδεση µε το Sunny Portal,
τη µεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρµα για την παρακολούθηση, διαχείριση
και παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστηµάτων παγκοσµίως, µε περισσότερα
από 55.000 καταγεγραµµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα σε περισσότερες από
100 χώρες. Η σύνδεση εξασφαλίζεται δωρεάν µέσω της διεπαφής
Webconnect, που καθιστά δυνατή, µέσω απλής πρόσβασης στο διαδίκτυο, την
online επιτήρηση και συνοπτική απεικόνιση των σηµαντικότερων δεδοµένων
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων µικρής κλίµακας µε έως και τέσσερις
µετατροπείς. Το Webconnect χρησιµοποιείται για πρώτη φορά, χωρίς να
απαιτείται κανένας ενδιάµεσος καταγραφέας δεδοµένων (π.χ.WebBox), στο
νέο «µικρό» Sunny Tripower και περιλαµβάνεται στο βασικό εξοπλισµό του
µετατροπέα. Το Webconnect τίθεται σε λειτουργία ιδιαίτερα εύκολα µε
σύστηµα Plug&Play. Πρόκειται για έναν οικονοµικά αποδοτικά τρόπο
επιτήρησης µιας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών µε ελάχιστο κόστος
επένδυσης.
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CRYPTO

Η εταιρία Κρύπτο δραστηριοποιείται σε αποκλειστικά χονδρικές πωλήσεις,
στον τοµέα της ενέργειας, µε ιδιαίτερο βάρος τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, αλλά και την εξοικονόµηση ενέργειας µε τη χρήση τελευταίας
τεχνολογίας.
Οι κύριοι τοµείς δραστηριοποίησής της είναι:
• Ηλιοθερµία
• Αντλίες θερµότητας
• Θερµαντικές συσκευές υψηλής απόδοσης
• Φωτοβολταϊκά Συστήµατα
• Φωτισµός LED

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ
Η ηλιοθερµία παρέχει εξαιρετικές λύσεις στον τοµέα της θέρµανσης οικιών,
πισίνων, γραφείων, εργοστασίων κλπ. Επίσης παρέχει ζεστό νερό χρήσης, και
ακόµα δίνει λύσεις στον τοµέα της ψύξης το καλοκαίρι, από ηλιακή ενέργεια.
Η ηλιοθερµία παρέχει ενέργεια δωρεάν από τον ήλιο και έχει περίπου 4
φορές µεγαλύτερη απόδοση από τα Φ/Β συστήµατα.
Η εταιρία Κρύπτο διαθέτει σε αποκλειστικά χονδρική πώληση για τους
συνεργάτες της, πλήρη γκάµα προϊόντων ηλιοθερµίας µε εξελιγµένη υψηλή
τεχνολογία, όπως: ηλιακούς συλλέκτες κενού & θερµοσίφωνες, πολύ υψηλής
απόδοσης χειµώνα – καλοκαίρι, κυκλοφορητές και ηλεκτρονικά συστήµατα
ελέγχου µε διασύνδεση µε υπολογιστή, ταµιευτήρες και διάφορα αξεσουάρ,
για την υλοποίηση οποιασδήποτε εγκατάστασης, από έναν απλό
θερµοσίφωνα κενού, µέχρι ένα πλήρες και πολύπλοκο σύστηµα ψύξης
θέρµανσης µε ηλιοθερµία.
Τέλος, θα θέλαµε να τονίσουµε το πολύ προηγµένο τεχνολογικά κοµµάτι της
ηλιακής ψύξης, που πραγµατοποιείται µε συσκευές απορρόφησης ενέργειας
(adsorption chillers).
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Οι αντλίες θερµότητας αποτελούν µια από τις πιο οικονοµικές και οικολογικές
λύσεις, µε µικρό χρόνο απόσβεσης του αρχικού κόστους, που µπορούν να
προσφέρουν θέρµανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης ταυτόχρονα.
Επίσης οι αντλίες θερµότητας είναι συµβατές µε ενδοδαπέδια συστήµατα,
αλλά και µε τα κοινά σώµατα καλοριφέρ και επιπλέον λειτουργούν σε
θερµοκρασίες χαµηλότερες των -10 βαθµών κελσίου, άρα πρακτικά
λειτουργούν όλο τον χρόνο.
36
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ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
Οι ηλεκτρικές θερµαντικές συσκευές χαµηλής κατανάλωσης ρεύµατος,
παρέχουν οικονοµική λύση στον τοµέα της θέρµανσης οικιών, γραφείων και
άλλων χώρων.
Τα ηλεκτρικά θερµαντικά σώµατα είναι µια µορφή οικολογικής θέρµανσης
γιατί δεν έχουν κατάλοιπα οποιασδήποτε µορφής καύσης αλλά και γιατί δεν
χρειάζονται ορυκτά καύσιµα, ξύλο ή άλλο είδος καυσίµου που µειώνει τους
φυσικούς πόρους της γης.
Η εταιρία Κρύπτο διαθέτει προϊόντα που χρησιµοποιούν είτε την φυσική ροή
του αέρα ως τρόπο θέρµανσης (Convection) είτε την υπέρυθρη ακτινοβολία
(Infrared).
Οι θερµαντικές συσκευές convection ζεσταίνουν τον αέρα και ακολούθως µε
φυσική ροή θερµαίνουν τον χώρο που είναι τοποθετηµένες. Οι συσκευές που
χρησιµοποιούν υπέρυθρη ακτινοβολία δεν ζεσταίνουν τον αέρα, αλλά
αντικείµενα τα οποία δέχονται τις υπέρυθρες ακτίνες. Η υπέρυθρη
ακτινοβολία είναι η µόνη που µιµείται τον φυσικό τρόπο θέρµανσης του ήλιου.
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ & ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
∆ιατίθενται, Φωτοβολταϊκά Πλαίσια, Αντιστροφείς, Energy Maximizers και
Αυτόνοµα Συστήµατα, µε άµεση παράδοση και εισαγωγή απευθείας από τα
εργοστάσια παραγωγής, από επιλεγµένους προµηθευτές του εξωτερικού, που
είναι leaders στον χώρο τους.
Οι εταιρίες που συνεργάζεται η Κρύπτο είναι οι ακόλουθες:
Φ/Β πλαίσια
Canadian Solar: Η τεχνολογική υπεροχή των πλαισίων της Canadian Solar,
βασίζεται στα 235 σηµεία ποιοτικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της παραγωγής
και την πιστοποίηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων σε αντοχή από διάβρωση
από άλατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα πλαίσια Canadian Solar συνοδεύονται
από εγγύηση από τις 3 µεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες παγκοσµίως.
Η πρωτοποριακή τεχνολογία ELPS επιτρέπει στις ηλιακές κυψέλες να
συλλέγουν περισσότερο φως έως και 3% µε αποτέλεσµα την παραγωγή 7%
περισσότερη ισχύος σε σχέση µε τα συµβατικά.
LG: Τα πλαίσια της LG εγγυώνται θετική ανοχή ισχύος (0 ~ 3%), ενώ τα
πρότυπα για αντοχή σε µηχανικό φορτίο (5400 Pa) είναι αυστηρότερα από τα
διεθνή πρότυπα. Επίσης, τα πλαίσια της LG προσφέρουν 10-ετή εγγύηση
προϊόντος και 25-ετή γραµµική εγγύηση απόδοσης. Επιπρόσθετα οι ηλιακές
κυψέλες είναι παραγωγής της ίδιας της LG, διασφαλίζοντας το υψηλό επίπεδο
ποιότητας των πάνελ MonoX της LG.
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Sharp: τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της Sharp έχουν υψηλή ανθεκτικότητα σε
αντίξοες συνθήκες λειτουργίας. Τα πλαίσια Sharp διαθέτουν αντιαντανακλαστική επίστρωση για την αύξηση της απορρόφησης του φωτός, ενώ
ο βελτιωµένος συντελεστής θερµοκρασίας συντελεί στη µείωση απώλειας
ενέργειας σε υψηλότερες θερµοκρασίες.
Siliken: Στα πλαίσια Siliken παρέχεται γραµµική εγγύηση 25 ετών µε εγγύηση
προϊόντος 10 έτη, ενώ διαθέτουν αποδόσεις µέχρι και 15,7% και ανοχή ισχύος
+3 / 0%, ακόµα και σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού.
ZN Shine: Η Τεχνολογία Gallium της ZN Shine, εξασφαλίζει πολύ µεγαλύτερες
αποδόσεις πλαισίων σε συνάρτηση µε το χρόνο. Η µείωση της απόδοσης σε 25
χρόνια, είναι µόνο 15% σε σχέση µε το 25% των κοινών πλαισίων.
Επιπρόσθετα, οι αποδόσεις των πλαισίων εξασφαλίζονται από συµβόλαιο της
αµερικανικής ασφαλιστικής εταιρίας Power Guard.
Αντιστροφείς:
Kostal: Οι αντιστροφείς Kostal προσφέρουν µια ολοκληρωµένη γκάµα
επιλογής για όλα τα µεγέθη Φ/Β συστηµάτων παρέχοντας εύκολη
αντικατάσταση, πιστοποίηση για τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, µεγάλο
εύρος τάσης εισόδου (180V-950V) για την εύρυθµη λειτουργία του Φ/Β
συστήµατος ακόµα και σε συνθήκες µειωµένης ηλιακής ακτινοβολίας και
επέκταση εγγύησης από 5 έως και 20 έτη.
Power-One: Οι µετατροπείς Power-One προσφέρουν µειωµένη κατανάλωση
ενέργειας, καλύτερη απόδοση σε υψηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος, ενώ
η διάχυση λιγότερης θερµότητας χαµηλώνει το κόστος ψύξης του
αντιστροφέα.
SMA: Οι µετατροπείς της SMA χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη απόδοσης
που φτάνει το 99%, ρυθµίζοντας τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση µε σύγχρονα
συστήµατα επικοινωνίας, εξασφαλίζοντας τη µέγιστη δυνατή παραγωγή
ρεύµατος για κάθε κατηγορία ισχύος και τύπο φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.
Solar Edge: Η Solar Edge παρέχει µεγιστοποίηση στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας έως 25% επιτρέποντας ταχύτερη απόδοση της επένδυσης, χαµηλό
κόστος συντήρησης και ευελιξία στον σχεδιασµό.
Steca: οι αντιστροφείς Steca κατανέµουν την παραγόµενη ηλιακή ενέργεια
συµµετρικά στις 3 φάσεις του δικτύου, µε αποτέλεσµα την µεγαλύτερη
διάρκεια ζωής της συσκευής. Τέλος, επιπρόσθετα πλεονεκτήµατα είναι ο
εύκολος χειρισµός, ο ευέλικτος σχεδιασµός και η ευκολία σύνδεσης.
Energy Maximizers:
Tigo Energy: Οι energy maximizers της Tigo Energy έχουν ως στόχο τη
βελτιστοποίηση της απόδοσης ισχύος και την επιτήρηση της λειτουργία κάθε
Φ/Β πλαισίου. Ελαχιστοποιούν τις ενεργειακές απώλειες λόγω σκίασης,
εναπόθεσης σκόνης, κακής προσαρµογής και γήρανσης των πλαισίων, ενώ
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε υπάρχουσες αλλά και νέες εγκαταστάσεις.
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Με τη Maxi Management Unit επιτυγχάνεται ο έλεγχος των διαδικασιών σε
πραγµατικό χρόνο και έτσι δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να έχει τον
έλεγχο της Φ/Β εγκατάστασης µέσω του λογισµικού διαχείρισης.
Αυτόνοµα Συστήµατα:
Victron Energy: Η Victron Energy, είναι γνωστή διεθνώς για τις τεχνικές της
καινοτοµίες, την αξιοπιστία και την ποιότητα κατασκευής των προϊόντων της
και ειδικεύεται στα αυτόνοµα συστήµατα.
Στα προϊόντα, συµπεριλαµβάνονται Aντιστροφείς ηµιτονικού κύµατος,
Αντιστροφείς / Ρυθµιστές φόρτισης, Ρυθµιστές φόρτισης, Μπαταρίες,
Ασφάλειες, Σύστηµα παρακολούθησης δικτύου κ.λ.π.
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
Η Κρύπτο προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις φωτισµού τεχνολογίας LED για
εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους, για οικιακή και επαγγελµατική χρήση. Η
τεχνολογία LED αποτελεί τον ιδανικό συνδυασµό για χρήση σε αυτόνοµα
συστήµατα, γιατί µειώνει πάρα πολύ την κατανάλωση ρεύµατος, µε
αποτέλεσµα την χρήση µικρότερου inverter και charger, καθώς και
µικρότερου µεγέθους µπαταριών, άρα µειώνει κατά πολύ το αρχικό κόστος
του εξοπλισµού.
Τα προϊόντα τεχνολογίας LED αποτελούν τα πιο ανεπτυγµένα προϊόντα
τεχνολογίας φωτισµού µε µεγάλη διάρκεια ζωής 30,000 ώρες (δηλαδή 30
χρόνια- µε λειτουργία 2,7 ώρες/ηµέρα), 90% οικονοµία σε σχέση µε λάµπες
πυρακτώσεως και 50% σε σχέση µε λάµπες οικονοµίας CFL.
Οι κατηγορίες των προϊόντων περιλαµβάνουν λαµπτήρες LED, ταινίες LED
(strips) και σποτ LED. Τα φωτιστικά εσωτερικού χώρου περιλαµβάνουν
downlights (µε µεγάλη ποικιλία για τοποθέτηση σε ψευδοροφές), ενώ
διατίθενται και προβολείς εξωτερικού χώρου. Η διανοµή των προϊόντων
γίνεται µε αποκλειστικά χονδρική πώληση σε καταστήµατα και αλυσίδες
προϊόντων φωτισµού, σε σχεδιαστές φωτισµού και σε κατασκευαστικές
εταιρίες.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΥΠΤΟ
Η εταιρία Κρύπτο καλύπτει όλη την Ελλάδα µέσω των µεταπωλητών της, τους
οποίους στηρίζει και εξυπηρετεί σε επίπεδο πωλήσεων και τεχνικών
συµβουλών, πάντα µε τις πιο ανταγωνιστικές τιµές της αγοράς.
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ALUMIL

Συστήµατα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε στέγες & ταράτσες

ALUMIL

H2200 HELIOS Roof
Συστήµατα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε στέγες
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.
Νέα σειρά κεραµοσκεπής
Η2200 HELIOS Roof
Συστήµατα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε στέγες

250

ΝΕΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ
ΝΕΟ ΑΓΚΥΡΙΟ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ
• Μεγάλη ευελιξία.
• ∆υνατότητα για εγκατάσταση σε κάθε είδους στέγη.
• Εύκολη ρύθµιση σε κάθε άξονα.
• Μεγάλη αντοχή.
• Μικρό βάρος.
• Απλή κατασκευή, χρήση ελάχιστων εξαρτηµάτων.
• Σε φυσική και µαύρη ανοδίωση.
• Μεγάλη αντοχή σε διάβρωση και σε δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.
• Πρωτοποριακό design.
ΝΕΑ ΤΕΓΙ∆Α
• Μεγάλη αντοχή.
• Μικρό βάρος.
• Μεγάλη ευκολία συναρµολόγησης.
• Χρήση ειδικών βιδών και παξιµαδιών t-slot για γρήγορη εγκατάσταση.
• Εργονοµική σχεδίαση.
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H2300 HELIOS Flat Roof
Συστήµατα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε ταράτσες
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.
• Μεγιστοποίηση της εγκατεστηµένης ισχύος σε ιδιόµορφα δώµατα
• ∆υνατότητα διάταξης πλαισίων κατά πλάτος ή καθ’ ύψος
• Εύκολη τοποθέτηση
• Μικρή επέµβαση στο δώµα

350
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AIRSOLAR

Ηλιακά συστήµατα θερµού αέρα

AIRSOLAR

Η AirSolar αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τα ηλιακά συστήµατα θερµού αέρα
TwinSolar, TopSolar και JumpoSolar της Γερµανικής εταιρίας Grammer Solar
GmbH.
Τα ηλιακά αερόθερµα χρησιµοποιούνται για θέρµανση, αερισµό και δροσισµό
κατοικιών, επαγγελµατικών χώρων και κτιρίων. Λόγω του - ουσιαστικά µηδενικού κόστους λειτουργίας και συντήρησής τους αποσβαίνουν την
επένδυση της εγκατάστασης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Η εµπειρία και η τεχνογνωσία πολλών χρόνων καθώς και τα άριστα υλικά
κατασκευής που έχουν ενσωµατωθεί στους συλλέκτες των συστηµάτων
εξασφαλίζουν µεγάλο βαθµό απόδοσης που ξεπερνά το 80%. Η ενεργειακή
εξοικονόµηση κυµαίνεται από 30% έως 90% ανάλογα µε την χρήση του
χώρου.
Οι ηλιακοί συλλέκτες όλων των τύπων, µε ενσωµατωµένο φωτοβολταϊκό
σύστηµα ή όχι, παρέχουν στους εσωτερικούς χώρους θερµό φρέσκο αέρα
από το περιβάλλον σε όλη τη διάρκεια της ηµέρας. Εκτός από την θέρµανση,
τα ηλιακά αερόθερµα επιτυγχάνουν την δηµιουργία ενός άριστου
περιβάλλοντος διαβίωσης και επιπλέον προστατεύουν τα δοµικά στοιχεία του
κτιρίου.
Βέλτιστο κλίµα στο υπόγειο και το ισόγειο
Λόγω υγρασίας και µυρωδιάς µούχλας, πολλά υπόγεια δεν χρησιµοποιούνται
και κάποια ισόγεια εµφανίζουν προβλήµατα.
Τώρα, µε τα ηλιακά συστήµατα θέρµανσης και αερισµού της AirSolar
δηµιουργείται άνετο, ευχάριστο και υγιεινό περιβάλλον ενώ δίνεται η
δυνατότητα συστηµατικότερης χρήσης των χώρων αυτών.
Η τεχνολογία αυτή, βελτιώνει το εσωτερικό κλίµα µε πολλούς τρόπους. Λόγω
της θέρµανσης µε τα ηλιακά αερόθερµα, οι τοίχοι ζεσταίνονται και το σηµείο
δρόσου - το σηµείο όπου συµπυκνώνεται η υγρασία - αλλάζει. Η επιφάνεια
του τοίχου παραµένει στεγνή. Επιπλέον, το ρεύµα θερµού αέρα που
παράγεται στο εσωτερικό του συλλέκτη, όπως σε ένα στεγνωτήρα µαλλιών,
αποµακρύνει την περίσσεια υγρασία του χώρου προς τα έξω.
∆εν υπάρχει κόστος λειτουργίας σε αυτή τη διαδικασία, επειδή το σύστηµα
λειτουργεί µόνο µε την ηλιακή ενέργεια.
Σε παλαιότερες κατασκευές ή κτίρια µε δυσµενή προσανατολισµό δίνεται η
δυνατότητα προσαρµογής τους στα σύγχρονα δεδοµένα µε την ολοκλήρωση
της εγκατάστασης ενός ηλιακού αερόθερµου της εταιρίας AirSolar.

JUMBOSOLAR – µε
απεριόριστες δυνατότητες
Κλασικός σχεδιασµός για
µεγάλα κτίρια
και µεγάλες παροχές αέρα
Για µεγάλες εγκαταστάσεις,
σύνδεση στο δίκτυο.
Εύκολος συνδυασµός µε
συστήµατα εξαερισµού και
Solarbox για ζεστό νερό χρήσης.
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TWINSOLAR Compact
Απλό και αποτελεσµατικό
Όλα τα εξαρτήµατα ενσωµατωµένα.

TWINSOLAR Modular
Αυτόνοµο και ευέλικτο
Εξωτερικό βεντιλατέρ, ενσωµατωµένο
φωτοβολταϊκό.

Ηλιακός Aερισµός
Ο φρέσκος αέρας έχει θετική επίδραση και συµβάλλει στην ευεξία.
Οι σύγχρονές κατοικίες είναι πολύ καλά µονωµένες για την εξοικονόµηση
ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα σπίτια µας σφραγίζονται
µε µόνωση όλο και καλύτερα. Συνέπεια της πολύ καλής µόνωσης είναι να µην
υπάρχει ο «φυσικός» αερισµός µέσα από τα κενά στα παράθυρα, τις πόρτες
και τους τοίχους.
Έτσι, όταν για παράδειγµα τα παιδιά βρίσκονται στα δωµάτιά τους παίζουν ή
διαβάζουν, το οξυγόνο µπορεί να είναι σε ανεπάρκεια. Επιπλέον, η έκκληση
βλαβερών ουσιών από έπιπλα ή υφάσµατα επιβαρύνει τον εσωτερικό χώρο
και η ανθρώπινη δραστηριότητα αυξάνει τη σχετική υγρασία του χώρου σε
ανεπαρκώς αεριζόµενα δωµάτια. Ως εκ τούτου, έχουµε αύξηση στη
συγκέντρωση αλλεργιογόνων και υγρασίας.
Τα ηλιακά αερόθερµα, παρέχοντας θερµό φρέσκο αέρα δηµιουργούν ένα
ευχάριστο και υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον σε παιδικά δωµάτια,
νηπιαγωγεία, σχολεία και κατοικίες. Με αυτό το σύστηµα καταργείται η
ανάγκη ανοίγµατος των παραθύρων για αερισµό γιατί ο ήλιος λάµπει και
αερίζει τους εσωτερικούς χώρους µε τα ηλιακά αερόθερµα.
Εξοχικές Κατοικίες
Η υγρασία στο εσωτερικό των εξοχικών κατοικιών είναι ένα γνωστό πρόβληµα
σε πολλούς ιδιοκτήτες. Ακόµη και το πιο όµορφο σπίτι διακοπών όταν είναι
ακατοίκητο για πολλές ηµέρες, δεν αερίζεται και δεν θερµαίνεται. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσµα η υγρασία να διεισδύει µέσα στη δοµή του κτιρίου και στα
έπιπλα. Ένα «κακό» εσωτερικό κλίµα µπορεί να χαλάσει τη χαρά των
διακοπών για λίγες µέρες. Άλλωστε, κάθε χώρος µε υγρασία έχει µια
δυσάρεστη µυρωδιά µούχλας. Μια µόνιµη θεραπεία για αυτό µπορεί να
επιτευχθεί µόνο µε τακτικό αερισµό και θέρµανση.
Η AirSolar προσφέρει µια αποτελεσµατική και οικολογική λύση για αυτό το
πρόβληµα: το ηλιακό αερόθερµο που µεταφέρει τον φρέσκο εξωτερικό αέρα,
αφού τον θερµάνει, στο εσωτερικό του σπιτιού, αποτρέπει τη συσσώρευση
υγρασίας και την φθορά των δοµικών στοιχείων του κτιρίου. Με αυτό τον
τρόπο, το εξοχικό θερµαίνεται σε καθηµερινή βάση δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα χρήσης του για όλα τα Σαββατοκύριακα του χειµώνα.

TOPSOLAR – τέσσερα σε ένα
Θέρµανση, αερισµός, δροσισµός και
ζεστό νερό χρήσης

Απλό και αποτελεσµατικό.
Εκµεταλλεύεται τη διαχρονικά δωρεάν ηλιακή ενέργεια.
Συµβάλλει µε την ουσιαστικά µηδενική του κατανάλωση στην µείωση των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.

Σύνδεση στο δίκτυο, µε δυνατότητα
τοποθέτησης SolarBox για ζεστό νερό
χρήσης.
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ABB Α.Ε.

In-store παρουσιάσεις και νέα σειρά θυροτηλεφώνων θυροτηλεοράσεων
ABB Α.Ε.

Στο πλαίσιο των προωθητικών δραστηριοτήτων της ΑΒΒ ΑΕ και της διαρκούς
παρουσίας της στο πλευρό του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ολοκληρώθηκε
µε επιτυχία η πρώτη σειρά in-store παρουσιάσεων, που πραγµατοποιήθηκαν
σε επιλεγµένα σηµεία πωλήσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Από τον Οκτώβριο και µέχρι το τέλος του έτους προγραµµατίζεται και
δεύτερος κύκλος τεχνικών παρουσιάσεων. Μηχανικοί και εκπρόσωποι της
εταιρείας θα έχουν και πάλι την ευκαιρία να συνοµιλήσουν µε ηλεκτρολόγους
– εγκαταστάτες αλλά και καταναλωτές και να έρθουν σε άµεση επαφή µε τις
ανάγκες τους, να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να δώσουν λύση σε
προβλήµατα που πιθανόν αντιµετωπίζουν.
Μέσω του ειδικά διαµορφωµένου προωθητικού υλικού, η ΑΒΒ θα έχει την
ευκαιρία να παρουσιάσει τις νέες εντυπωσιακές σειρές διακοπτών φωτισµού
Impuls – Future Soft Touch και Axcent, τους νέους ανιχνευτές κίνησης
BasicLINE, τους νέους επαφείς AF και την γκάµα που διαθέτει σε υλικό
κατάλληλο για φωτοβολταϊκά συστήµατα. Επίσης, έµφαση θα δοθεί στη νέα
σειρά, ABB-Welcome, οθονών αφής και θυροτηλεφώνων εξωθύρων της ΑΒΒ.
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 εγκατασταθεί σε υπάρχουσες ή νέες κατοικίες. Πολλαπλά
βραβευµένη για τον εξαιρετικό σχεδιασµό της, η νέα σειρά ABB-Welcome
συνδυάζει υψηλή ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια και ευκολία στη χρήση µε
ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσµα.
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ALTEC SOLARTECHNIK

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της γερµανικής εταιρίας
SMARTHEAT
ALTEC SOLARTECHNIK

ALTEC SolarCarport- Σκίαστρα και φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε 1
Ορισµένοι χώροι στάθµεσης απλά κοστίζουν χρήµατα, µε τα δικά µας
SolarCarports κερδίζετε χρήµατα.
Τα Carports είναι σκίαστρα και φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε ένα. Η βασική
έκδοση του σκίαστρου προσφέρει θέση στάθµευσης για δύο Ι.Χ. Στο
σκίαστρο υπάρχει η πρόβλεψη για την τοποθέτηση 15 ή 20 ΦΒ-πάνελ µε
διαστάσεις π.χ. 1650 x 1010 mm. Εναλλακτικά µπορούν να τοποθετηθούν
διαφορετικοί τύποι πάνελ που στερεώνονται µε τα αντίστοιχα συστήµατα
στήριξης της ΑLTEC Solartechnik.
Λόγω της υποκατασκευής από τραπεζοειδή λαµαρίνα το ΦΒ-σύστηµα σε
σκίαστρο εντάσσεται στην κατηγορία των οικιακών εγκαταστάσεων και µπορεί
να λειτουργήσει συµπληρωµατικά σε αυτές. Έτσι, εξασφαλίζουµε την µέγιστη
απόδοση ηλιακής ενέργειας.
SolarCarport Design
- Για να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, η
γωνία πρόσπτωσης της οροφής είναι µεταβλητή και µπορεί να ρυθµιστεί
µεταξύ 12 °, 14 ° και 18 °.
- Από µία γωνία κλίσης 12° ενεργοποιείται ο αυτοκαθαρισµός των ΦΒ-πάνελ.
- Η φέρουσα κατασκευή από γαλβανισµένο ατσάλι καθώς και η ανωδοµή
από προφίλ αλουµινίου παρέχουν υψηλή στατική ασφάλεια.
- Εύκολη και γρήγορα τοποθέτηση
SolarCarport Basic
- Για να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, η
γωνία πρόσπτωσης της οροφής είναι 15 °.
- Υψηλή στατική ασφάλεια λόγω χρήσης φέρουσας κατασκευής από
γαλβανισµένο ατσάλι.
- Εύκολη και γρήγορα τοποθέτηση
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Το µέλλον βρίσκεται στην ηλεκτροκίνηση
Συνδυάστε τα SolarCarport µε τις στήλες ηλεκτροφόρτισης της ALTEC!
Σύστηµα Carport Finess
Ποιοτική λύση σκίαστρου µε ελευθερία σχεδιασµού
Το σύστηµα αυτό επιτρέπει πολυάριθµες ενσωµατωµένες δυνατότητες
συνδυασµού και επεκτάσεις, ένα ευρύ φάσµα χρωµατικών συνδυασµών
καθώς και µία µεγάλη επιλογή υλικών για τα πλαϊνά και πίσω τοιχώµατα. Έτσι
προσφέρεται η δυνατότητα να διαµορφώσετε το προσωπικό σας σκίαστρο.
Η κατασκευή ενός ΦΒ-στεγάστρου, η προσθήκη στεγάστρων σε υπάρχοντα
κτίρια ή η επέκταση ενός γκαράζ είναι µερικές από τις δυνατότητες που
έχετε µε αυτό το σύστηµα.
Το σύστηµα Finess είναι διαθέσιµο σε απλή ή διπλή µορφή. Επίσης µπορεί να
επεκταθεί πολλαπλές φορές ή να χρησιµοποιηθεί ως στέγη για έναν
ολόκληρο χώρο πάρκινγκ. Η εγκατάσταση αυτού του τύπου σκίαστρου γίνεται
εύκολα και γρήγορα. Επίσης εύκολα µπορεί να γίνει µετατροπή ή επέκταση
του σκίαστρου, έτσι ώστε να προσαρµοστεί στις ανάγκες που θα προκύψουν
στο µέλλον.
Ενηµερωθείτε από το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών µας για άλλες
παραλλαγές και δυνατότητες.
Carports µε πολλαπλές δυνατότητες: Χώρος στάθµευσης µε σκίαστρο και
φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε ένα.
Το SolarCarport Design µπορεί να διαµορφωθεί σε πολλαπλό σκίαστρo για
περισσότερα οχήµατα ή να επεκταθεί σε ένα χώρο ολόκληρο πάρκινγκ. Λόγω
της κατασκευής του µε ενσωµατοµένο φωτοβολταϊκό σύστηµα, το σκίαστρο
αυτό είναι χώρος στάθµεσης και ηλιακή µονάδα παραγωγής ενέργειας.
Και στο SolarCarport Basic υπάρχουν πολλές δυνατότητες υλοποίησης,
συνδυασµού έως και την επέκτασή του σε µεγάλη επιφάνεια.
Με µεγάλη επιτυχία το SolarCarport Design της ALTEC παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά στην 77η ∆ΕΘ το Σεπτέµβριο. Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν τη
δυνατότητα να θαυµάσουν από κοντά το πρωτοποριακό ηλιακό στέγαστρο και
την στήλη ηλεκτροφόρτισης της ALTEC.
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Εύκολος, αυτόνοµος ενεργειακός εφοδιασµός µε το νέο
µετατροπέα για αυτόνοµες εγκαταστάσεις
SMA SOLAR
TECHNOLOGY AG

H SMA Solar Technology AG (SMA) παρουσιάζει στην αγορά το νέο
µετατροπέα Sunny Island 6.0H/8.0H, για µη διασυνδεδεµένα συστήµατα σε
αποµακρυσµένες περιοχές και συστήµατα. Ο νέος µετατροπέας είναι
εξαιρετικά ανθεκτικός, διαθέτοντας υψηλό επίπεδο προστασίας (πρότυπο
ΙP54) και αντοχή σε ένα ιδιαίτερα µεγάλο εύρος τιµών θερµοκρασίας.
Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα ευέλικτος, καθώς επιτρέπει 99 πιθανές ρυθµίσεις
συστήµατος, εξασφαλίζοντας εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία.
Συνδυάζοντας την αξιόπιστη τεχνολογία της SMA µε την έξυπνη καινοτοµία, ο
νέος µετατροπέας Sunny Island 6.0H/8.0H είναι ένα πραγµατικά αξιόπιστο
και ολοκληρωµένο πακέτο για εγκαταστάσεις από 3 έως 300 kW.
Ο νέος µετατροπέας Sunny Island 6.0H/8.0H, είναι απλός στη χρήση και
µπορεί να προσφέρει ενέργεια ισχύος 6 ή 8 kW για 30 λεπτά. «Η µέτρηση της
ισχύος σε διαστήµατα των 30 λεπτών – και όχι σε όρους ονοµαστικής ισχύος –
καθιστά το σχεδιασµό πιο απλό και πιο οικονοµικό, καθώς η κατανάλωση
ενέργειας συνήθως αυξοµειώνεται σηµαντικά κατά τη διάρκεια της ηµέρας»,
αναφέρει ο Martin Rothert, Head of Product Management Off-Grid Solutions
της SMA. «Η κορύφωση της ζήτησης οφείλεται σε µεγάλα ηλεκτρικά φορτία,
όπως αυτά των φούρνων, των ψυγείων, των αντλιών νερού ή των
κλιµατιστικών, τα οποία διαρκώς απαιτούν επιπλέον ποσότητες ηλεκτρικού
ρεύµατος. Αυτό συνήθως δεν διαρκεί για περισσότερο από 30 λεπτά»,
συµπληρώνει.
Και οι δύο συσκευές – 6.0H ή 8.0H – λειτουργούν στα 48 Volt. Έχουν εύκολη
συνδεσµολογία και δυνατότητα για 99 διαφορετικές ρυθµίσεις συστήµατος.
Με αυτόν τον τρόπο, η SMA προσφέρει απόλυτη ελευθερία και ακρίβεια στο
σχεδιασµό της εγκατάστασης – τόσο για πολύ µικρά αυτόνοµα συστήµατα που
ξεκινούν από τα 3 kW, όσο και για µεγάλα συστήµατα, πολλαπλών συστοιχιών,
ισχύος έως και 300 kW.

Για περισσότερες πληροφορίες
Βίκυ Ζερβούδη
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Έτοιµος για χρήση οπουδήποτε
Τα αυτόνοµα συστήµατα εγκαθίστανται συνήθως σε αποµακρυσµένες
περιοχές, όπου δεν υπάρχει διαθέσιµο δίκτυο διανοµής ηλεκτρικού
ρεύµατος, αλλά η ηλεκτρική ενέργεια είναι απαραίτητη. «Για να γίνει η
αξιόπιστη, αυτόνοµη παροχή ενέργειας δυνατή, έχουµε αναπτύξει εξαιρετικά
ανθεκτικές συσκευές, οι οποίες είναι εξίσου εύκολες στη χρήση», σηµειώνει
ο κύριος Rothert. Το νέο σύστηµα λειτουργίας “OptiUse” απλοποιεί περαιτέρω
την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και την καθηµερινή χρήση για
σχεδιαστές, εγκαταστάτες και διαχειριστές φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
Τα πιθανά σφάλµατα κατά την εγκατάσταση επισηµαίνονται αµέσως από το
σύστηµα, ενώ η θέση σε λειτουργία ολοκληρώνεται σε µερικά µόνο βήµατα.
Επιπλέον, η ρύθµιση και η λειτουργία ενός συστήµατος πολλαπλών µονάδων
Sunny Island, το οποίο αποκαλείται και τριφασική οµάδα (cluster), µπορεί να
γίνει κεντρικά, µε τη χρήση µιας κύριας συσκευής. Επίσης, χάρη στο υψηλό
επίπεδο προστασίας IP54 και το σύστηµα “OptiCool” της SMA, οι µονάδες
Sunny Island µπορούν να εγκατασταθούν σχεδόν οπουδήποτε – στην έρηµο,
σε τροπικό δάσος, σε νησί, ή στον αρκτικό κύκλο. Η υγρασία, η σκόνη και οι
ακραίες µεταβολές της θερµοκρασίας δεν αποτελούν πρόβληµα για το
µετατροπέα Sunny Island.
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KOSTAL

Οικογένεια KOSTAL – Η διαδροµή προς την επιτυχία. 100 χρόνια.
Ο όµιλος της KOSTAL: Η ιστορία της επιτυχίας της KOSTAL
Ως ανεξάρτητη οικογενειακή επιχείρηση, ο όµιλος KOSTAL εξειδικεύεται στην
ανάπτυξη υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικών και µηχατρονικών λύσεων, για ένα
ευρύ φάσµα εφαρµογών της βιοµηχανίας και της αυτοκινητοβιοµηχανίας.
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1912 από τον Leopold Kostal στο Lüdenscheid της
Γερµανίας και σήµερα απασχολεί περίπου 13.300 εργαζόµενους σε 37
τοποθεσίες, σε 17 χώρες συνολικά. Ο όµιλος KOSTAL δραστηριοποιείται σε
τέσσερις τοµείς: Automotive Electrical Systems, Industrial Electronics,
Connectors και SOMA Test Technology. Οι συνεργάτες του οµίλου KOSTAL
περιλαµβάνουν τους µεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων, καθώς και
σηµαντικό αριθµό µεγάλων βιοµηχανικών εταιριών.
KOSTAL Solar Electric: Ένας µακροπρόθεσµα αξιόπιστος συνεργάτης
Οι αντιστροφείς PIKO σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από το τµήµα
Industrial Electronics στο κεντρικό εργοστάσιο της KOSTAL στη Γερµανία, ενώ
τις πωλήσεις και την τεχνική υποστήριξη έχει αναλάβει η KOSTAL Solar
Electric GmbH. Επιπλέον, οι πελάτες διεθνώς, εξυπηρετούνται και από τις
θυγατρικές εταιρίες στη Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα. Οι συνεργασίες
της KOSTAL έχουν πάντα µακροπρόθεσµο προσανατολισµό. Αυτή ήταν πάντα
και θα συνεχίσει να είναι η φιλοσοφία της εταιρίας.
Σκέψη προσανατολισµένη στην ποιότητα
Οι αντιστροφείς PIKO κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα υψηλότερα
τεχνολογικά πρότυπα. Όλες οι διαδικασίες παραγωγής λειτουργούν σύµφωνα
µε τη φιλοσοφία µηδενικού σφάλµατος, ενός προµηθευτή της
αυτοκινητοβιοµηχανίας. Αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι, που συµπεριλαµβάνουν
και ένα τελικό τεστ έλεγχου καλής λειτουργίας που διαρκεί αρκετές ώρες,
αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της διαδικασίας παραγωγής των
αντιστροφέων PIKO.
Αντιστροφείς ΡΙΚΟ από την KOSTAL. Γεµάτοι πλεονεκτήµατα.
Η γκάµα προϊόντων περιλαµβάνει µονοφασικά και τριφασικά µοντέλα
αντιστροφέων στοιχειοσειράς (string inverters). Από την κλάση ισχύος 4,2 kW
και πάνω, οι αντιστροφείς PIKO παρέχουν συµµετρική τριφασική τροφοδοσία
στο δίκτυο. Λόγω της συµπαγούς κατασκευής και του µικρού τους βάρους,
πλεονεκτούν στον χειρισµό και την εγκατάσταση. Χάρη στις ρυθµίσεις και την
πιστοποίησή τους, οι αντιστροφείς PIKO είναι έτοιµοι προς άµεση χρήση έως
και σε 30 ευρωπαϊκές χώρες. Το µεγάλο εύρος της τάσης εισόδου DC
προσφέρει πολλαπλές λύσεις στη διαστασεολόγηση και εγγυάται ενεργειακή
απόδοση, ακόµα και στις πιο δυσµενείς συνθήκες. Έως και τρεις ανεξάρτητοι
MPP trackers, εξασφαλίζουν τη µέγιστη απόδοση και ευελιξία στον σχεδιασµό
του συστήµατος, καλύπτοντας ακόµα και περιπτώσεις σκεπών µε
διαφορετικούς προσανατολισµούς ή κλίσεις.
Ο data logger και ο web server, µε όλες τις απαραίτητες διεπαφές σύνδεσης
για την εποπτεία του συστήµατος είναι ενσωµατωµένα ως βασικός
εξοπλισµός. Ολοκληρωµένος έλεγχος ενεργού ισχύος (100/60/30/0 %) και
έλεγχος ιδιοκατανάλωσης.
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Αντιστροφείς PIKO – Πλήρες σύστηµα επικοινωνίας. Ενσωµατωµένο.
Το ενσωµατωµένο πακέτο επικοινωνίας που υπάρχει σε όλους τους
αντιστροφείς ΡΙΚΟ, επιτρέπει την εποπτεία του Φ/Β συστήµατος χωρίς την
ανάγκη επιπλέον εξαρτηµάτων.
Το πακέτο περιέχει:
• Data logger
• Web server
• Θύρα LAN
• Θύρα RS485
• Παλµική είσοδο και έξοδο S0
• Αναλογικές εισόδους για αισθητήρες και δέκτες ripple control (Για τον
έλεγχο της ενεργού ισχύος)
Η εποπτεία του συστήµατος πραγµατοποιείται µε τη χρήση του PIKO Solar
Portal και του PIKO Master Control, ή µε τον ενσωµατωµένο web server.
Αντιστροφείς PIKO – Αξιόπιστη εποπτεία...
Ενσωµατωµένος web server: Γρήγορη και άµεση εποπτεία
Τα βασικά δεδοµένα λειτουργίας είναι προσβάσιµα µε τη χρήση του
ενσωµατωµένου web server, ο οποίος χρησιµοποιείται και για τις ρυθµίσεις
του αντιστροφέα. Οι σηµαντικότερες λειτουργίες εποπτείας και ρυθµίσεων είναι:
• Εµφάνιση των στιγµιαίων τιµών της απόδοσης, της ηµερήσιας και της
συνολικής παραγωγής
• Σελίδα πληροφοριών για τον έλεγχο των αισθητήρων και των modem
• Λήψη του ιστορικού, µε τα αποθηκευµένα δεδοµένα λειτουργίας
• Ρύθµιση των παραµέτρων λειτουργίας (π.χ. πρόσβαση στο portal,
διεύθυνση IP, ιδιοκατανάλωση, έλεγχος ενεργού ισχύος)
PIKO Master Control: Ο εύκολος τρόπος εποπτείας
Το PIKO Master Control διευκολύνει την πρόσβαση στα δεδοµένα λειτουργίας
και απόδοσης του αντιστροφέα ΡΙΚΟ. Το software µπορείτε να το
µεταφορτώσετε δωρεάν από την ιστοσελίδα της KOSTAL Solar Electric.
Με το PIKO Master Control µπορείτε:
• Να δείτε γραφικές απεικονίσεις των στιγµιαίων και των αποθηκευµένων
δεδοµένων παραγωγής
• Να µεταφορτώσετε το ιστορικό του αντιστροφέα
… Online, οποιαδήποτε στιγµή. Παγκοσµίως.
PIKO Solar Portal: Online εποπτεία, κάθε ώρα, από οπουδήποτε στο κόσµο
Το PIKO Solar Portal σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τη
λειτουργία των αντιστροφέων ΡΙΚΟ της εγκατάστασης σας, από το Internet.
Μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στο PIKO Solar Portal από την
ιστοσελίδα της KOSTAL Solar Electric.
Οι διαθέσιµες λειτουργίες του περιλαµβάνουν:
• Παγκόσµια πρόσβαση στο portal από το Internet
• Γραφικές απεικονίσεις των δεδοµένων της παραγωγής
• Ειδοποίηση µε e-mail, σε περίπτωση σφάλµατος
• Λήψη του ιστορικού του αντιστροφέα
• Ανάλυση των δεδοµένων των αισθητήρων
• Απεικόνιση της ελεγχόµενης µείωσης ισχύος από τον διαχειριστή του
δικτύου
• Αποθήκευση των δεδοµένων λειτουργίας
Το PIKO Master Control και το PIKO Solar Portal χρησιµοποιούνται επίσης σε
Φ/Β συστήµατα µε πολλαπλούς αντιστροφείς και χάρη στο πολύγλωσσο
µενού καθοδήγησης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν παγκοσµίως.
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Αντιστροφείς PIKO – Εγγυηµένη υποστήριξη. Σε προσωπικό επίπεδο.
Κάθε αντιστροφέας PIKO είναι ένα ποιοτικό προϊόν, κατασκευασµένο στην
Ευρώπη από τον όµιλο KOSTAL και υπόκειται ακριβώς στους ίδιους αυστηρούς
ποιοτικούς ελέγχους που χρησιµοποιούνται για τα προϊόντα της
αυτοκινητοβιοµηχανίας. Σε όλους τους αντιστροφείς ΡΙΚΟ παρέχεται πλήρης
κάλυψη σε θέµατα εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης.
Ζητήστε πραγµατική υποστήριξη. Καλέστε!
Συνεργασία για τους ανθρώπους της KOSTAL σηµαίνει οµαδική δουλειά,
συναδελφικότητα και πάνω απ’ όλα, προσωπική σχέση µε τους πελάτες. Οι
άνθρωποι µας στο τµήµα τεχνικής υποστήριξης είναι διαθέσιµοι για να σας
βοηθήσουν άµεσα από το τηλέφωνο, σε οποιοδήποτε θέµα προηγείται ή
έπεται της αγοράς του αντιστροφέα, όπως:
• Γενική τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση
• Καθοδήγηση κατά τον σχεδιασµό του συστήµατος σας µε τη βοήθεια του
λογισµικού PIKOplan
• Προσαρµογή των παραµέτρων του δικτύου µε τη βοήθεια του λογισµικού
PARAKO
• Βοήθεια κατά την εγκατάσταση του συστήµατος
• Υποστήριξη για την ανάλυση του συστήµατος
• Συµβουλές και βοήθεια κατά τη διαµόρφωση του συστήµατος εποπτείας
• Θέµατα εγγυήσεων
Εγγυηµένη ασφάλεια!
Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από την αγορά επεκτείνετε την εγγύηση του
αντιστροφέα σας, από 5, σε 10 ή 20 έτη.
Υπηρεσίες που καλύπτει η εγγύηση:
• Αντικατάσταση συσκευής
• Αποζηµίωση σε εξειδικευµένους εγκαταστάτες για την εργασία της
αντικατάστασης
Υπηρεσίες εκτός εγγύησης:
• Προνοµιακές τιµές για συσκευές αντικατάστασης σε περίπτωση
επιστροφής ελαττωµατικής συσκευής
• 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε συσκευή αντικατάστασης
Σεµινάρια KOSTAL
Στα σεµινάρια, η ολοκληρωµένη τεχνογνωσία µεταδίδεται µε επαγγελµατικό
τρόπο, ενώ οι εξειδικευµένες γνώσεις ανταλλάσονται µεταξύ των
συµµετεχόντων και των εκπαιδευτών της KOSTAL. Το πρόγραµµα
περιλαµβάνει διάφορα σεµινάρια κατάρτισης µε επίκεντρο την τεχνολογία και
τις πωλήσεις.
Αντιστροφείς PIKO – Iδανικά εξοπλισµένοι...
Με το PIKO Data Communicator: Τα σηµαντικά είναι πάντα διαθέσιµα
Με το PIKO Data Communicator µπορείτε να παρακολουθείτε ξεκούραστα την
παραγωγή του Φ/Β συστήµατος σας σε µια ψηφιακή κορνίζα. Το PIKO Data
Communicator είναι ένα σετ που αποτελείται από το Data Collector (1) και το
Data Stick (2).
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Το Data Collector συγκεντρώνει τα δεδοµένα από τους αντιστροφείς PIKO και
τα µεταδίδει στο Data Stick. Το Data Stick είναι τοποθετηµένο στη θύρα USB
της ψηφιακής κορνίζας (3), στην οποία εµφανίζονται τα σηµαντικά δεδοµένα
του Φ/Β σας συστήµατος.
Χαρακτηριστικά:
• Είναι συµβατό µε ψηφιακές κορνίζες που διαθέτουν θύρα USB και
λειτουργία slide show
• Απλή εγκατάσταση
• Η ισχύς και η απόδοση του Φ/Β συστήµατος ανά ηµέρα/ µήνα/ έτος
• Μείωση εκποµπών CO2 ανά ηµέρα/ µήνα/ έτος
• ∆εδοµένα του αισθητήρα (θερµοκρασία Φ/Β πλαισίου και περιβάλλοντος,
ηλιακή ακτινοβολία)
• Ασύρµατη µετάδοση των δεδοµένων (30 m εντός κτιρίων, 300 m σε
εξωτερικούς χώρους χωρίς εµπόδια)
• Μπορούν να συνδεθούν έως και 10 αντιστροφείς PIKO
• 6 διαθέσιµες γλώσσες (DE, EN, FR, ES, IT, GR)
...Έξυπνος εξοπλισµός. Σε όλους τους τοµείς.
Αισθητήρας PIKO: Για τη µέτρηση της θερµοκρασίας και της ακτινοβολίας
Ο αισθητήρας PIKO δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης των πραγµατικών τιµών
ακτινοβολίας και θερµοκρασίας µε τα δεδοµένα απόδοσης του Φ/Β
συστήµατος. Ο αισθητήρας PIKO µετρά τις ακόλουθες τιµές:
Ακτινοβολία
Θερµοκρασία περιβάλλοντος
Θερµοκρασία Φ/Β πλαισίου
Μια ιδιαίτερα πρακτική λειτουργία: Οι µετρηθείσες τιµές µπορούν να
απεικονιστούν στο portal που
φιλοξενεί την εγκατάσταση (π.χ. PIKO Solar Portal), καθώς και µε το λογισµικό
PIKO Master Control.
KOSTAL Modems: Online µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεση dial-up
Το GSM modem της KOSTAL παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης των
αντιστροφέων ΡΙΚΟ µε το διαδίκτυο χρησιµοποιώντας το δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας, ενώ το αναλογικό modem της KOSTAL µε dial-up σύνδεση.
Και στους 2 τύπους modem:
• Η σύνδεση χρησιµοποιείται για να µεταφέρονται τα δεδοµένα σε κάποιο
solar portal (π.χ. PIKO Solar Portal) ή για επικοινωνία µε το Φ/Β σύστηµα.
• Με κάθε modem της KOSTAL, µπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο Φ/Β
συστήµατα έως και 20 αντιστροφέων.
• Με κάθε παραγγελία GSM modem λαµβάνετε: Το GSM modem, εξωτερική
κεραία GSM, τον προσαρµογέα σύνδεσης modem, καλώδιο (3m,
επεκτάσιµο)
• Με κάθε παραγγελία αναλογικού modem λαµβάνετε: Το αναλογικό
modem της KOSTAL, τον προσαρµογέα σύνδεσης modem, τηλεφωνικό
καλώδιο RJ11 (3 m)
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EASY ENERGY

Φωτοβολταϊκά, γεωθερµία, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
κτιρίων
EASY ENERGY

Η Easy Energy είναι στον χώρο των κατασκευών από το 1997 µε κατασκευές
βιοµηχανικών κτιρίων και πρατήρια υγρών καυσίµων. Τα τελευταία τρία
χρόνια δραστηριοποιείται στον χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
(φωτοβολταϊκά, γεωθερµία, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων) µε
εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, ενώ τους τελευταίους 4 µήνες
διατηρεί και υποκατάστηµα στην Αθήνα. Επίκεντρο της δραστηριότητας της
εταιρίας αποτελούν οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις επί κτιρίων και επί
γηπέδων. Στα πλαίσια της καθολικής αντιµετώπισης της υλοποίησης των Φ/Β
σταθµών αναλαµβάνει τις διαδικασίες για την απόκτηση των απαραίτητων
αδειών, τη σχεδίαση και µελέτη εφαρµογής του συστήµατος, την προµήθεια
των υλικών, την κατασκευή και τις υπηρεσίες συντήρησης του έργου.
Με συνεχή ενηµέρωση και εκπαίδευση για τις τεχνολογικές εξελίξεις
βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραµµή, ώστε να µπορεί να εξυπηρετεί και τους
πιο απαιτητικούς πελάτες προσαρµοζόµενη συνεχώς στο σύγχρονο και
συνεχώς µεταβαλλόµενο ενεργειακό περιβάλλον και έχοντας πάντα ως
πρωταρχική σκέψη την σχέση απόδοσης-υψηλής ποιότητας-ανταγωνιστικής
τιµής. Η διοικητική οµάδα που διαθέτει ισχυρή εµπειρία και τεχνογνωσία
αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά
EN ISO 9001:2008 που αφορά την µελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκών
συστηµάτων και εµπορία συναφούς εξοπλισµού.
Παρά τις µειώσεις στις εγγυηµένες τιµές των Φ/Β συστηµάτων και το ρευστό
οικονοµικό περιβάλλον η Easy Energy αποτελεί µια ασφαλή επιλογή καθώς
επιτυγχάνει σηµαντικές συµφωνίες µε εταιρίες του εξωτερικού µε στόχο την
απόσβεση των δυσκολιών προς το συµφέρον του επενδυτή. Αποτελεί µέλος
του Ελληνογερµανικού και του Ελληνοκινέζικου Εµπορικού και Βιοµηχανικού
επιµελητηρίου αναζητώντας συνεχώς νέες αποδοτικές συνεργασίες προς
όφελος του τελικού πελάτη.
Τους πέντε τελευταίους µήνες η εταιρία ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και
σύνδεση 10 ιδιωτικών (9 µε σταθερές βάσεις και 1 µε tracker 2 αξόνων) και 1
ιδιόκτητου Φ/Β πάρκων συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 500kW, 14 Φ/Β επί
στέγης ως 10kW και µίας βιοµηχανικής στέγης 100kW σε διάφορες περιοχές
της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Έχουν ήδη συµφωνηθεί και θα πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τέλος Νοεµβρίου ακόµη 400kW στην περιοχή της
Κατερίνης και ένα ιδιόκτητο πάρκο 100kW στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Επίσης βρίσκονται υπό διαπραγµάτευση έργα ακόµη 1MW.
Όλα τα έργα κατά τον χρόνο λειτουργίας τους έχουν αποδώσει εξαιρετικά
ενεργειακά αποτελέσµατα, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία και την
εµπιστοσύνη που προσφέρει η Easy Energy προς τους πελάτες της στην
κατασκευή Φ/Β συστηµάτων, ενώ σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήµατος
η αντίδραση του τεχνικού προσωπικού είναι άµεση για την γρήγορη επίλυση
του.
Η Easy Energy αποτελεί λοιπόν την ιδανική επιλογή για την επένδυση στον
τοµέα των φωτοβολταϊκών συστηµάτων παρά τις αντίξοες οικονοµικές
συνθήκες µε αξιοπιστία και συνέπεια απέναντι στους πελάτες και εγγύηση
απόδοσης-ποιότητας-ανταγωνιστικής τιµής.
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FISCHER HELLAS

Η εταιρία fischer Hellas είναι η ελληνική θυγατρική του οµίλου fischer.
Ο όµιλος εταιριών fischer περιλαµβάνει 43 θυγατρικές επιχειρήσεις σε 32
χώρες, µε µονάδες παραγωγής στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Κίνα, τη
Γερµανία, την Ιταλία, την Τσεχία, την Τουρκία και τις ΗΠΑ. Το 2011, ο όµιλος
είχε 3.900 εργαζόµενους και ενοποιηµένες πωλήσεις 606 εκατ. ευρώ.
Ο όµιλος εταιριών fischer έχει τέσσερις επιχειρηµατικούς τοµείς:
1. συστήµατα στερέωσης (παγκόσµιος ηγέτης της αγοράς στον τοµέα της
µηχανικής αγκύρωσης): µηχανικά αγκύρια, χηµικά αγκύρια, νάιλον
βύσµατα, βίδες, αφροί-στεγανωτικά υλικά-κόλλες, στηρίγµατα Η/Μ
SaMontec, στηρίγµατα κελύφους κτηρίων ACT, στηρίγµατα εξωτερικής
θερµοµόνωσης EWI/ETICS, ηλεκτρολογικά στηρίγµατα e-fix, τρυπάνια,
δίσκοι κοπής-λείανσης, κλπ.
2. εξαρτήµατα αυτοκινήτων (συστήµατα αποθήκευσης για το εσωτερικό των
αυτοκινήτων)
3. fischertechnik (εξελιγµένα τεχνικά παιχνίδια κατασκευών) και
4. fischer consulting (σύµβουλοι επιχειρήσεων).
Η συνεχής προσπάθεια για καλύτερες λύσεις, σε επίπεδο προϊόντων και
διαδικασιών, εκδηλώνεται µε αυτοπεποίθηση στο σλόγκαν της εταιρείας: «Αν
ψάχνετε για την καινοτοµία, θα βρείτε την fischer».
Η fischer διαθέτει πλέον και στην Ελλάδα ετοιµοπαράδοτο το σύστηµα fischer
Solar-Fix.
Το fischer Solar-Fix είναι ένα σύστηµα στήριξης φωτοβολταϊκών (και
ηλιοθερµικών πλαισίων). Ένα γρήγορο και απλό σύστηµα για να
«αξιοποιήσετε» την ηλιακή ενέργεια!
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Το σύστηµα βάσεων Φ/Β Solar-fix διαθέτει εφαρµογές για
• στέγες,
• δώµατα (ταράτσες),
• βιοµηχανικές στέγες και
• πάρκα.
Προσφέρει στον εγκαταστάτη ολοκληρωµένη λύση τόσο για γρήγορη και
εύκολη τοποθέτηση αξιόπιστων και πιστοποιηµένων στηριγµάτων
φωτοβολταϊκών όσο και χηµικών αγκυρίων (µε εγγύηση για την στεγάνωση)
σε δώµατα ή µεταλλικών αγκυρίων (σε πάρκα).

εικ. 1

Πιο συγκεκριµένα οι πιστοποιηµένες βάσεις Φ/Β της fischer εφαρµόζονται σε:
Σύστηµα για κεραµοσκεπές µε: (εικ. 1)
• Ισχυρό ελαφρύ και οικονοµικό προφίλ αλουµινίου Solar-Fish (κράµα
AW6063T6), διαθέσιµο σε βέργες 4,2 και 3,15 µέτρων.
• Μεγάλη γκάµα ρυθµιζόµενων ανοξείδωτων Α2 γάντζων.
• Πλήρη σειρά ντιζοστρίφωνων (M10x200, M10x250, M12x300, M12x350).
• Προσυναρµολογηµένους σφιγκτήρες για όλα τα πάχη Φ/Β πλαισιών.
• Ασφαλτική σιλικόνη στεγάνωσης για εξωτερικό χώρο, κατάλληλη για
ασφαλτόπανο, κεραµίδι, τραπεζοειδή λαµαρίνα.
Σύστηµα για δώµατα (ταράτσες) µε: (εικ. 2)
• Ισχυρό ελαφρύ και οικονοµικό προφίλ αλουµινίου Solar-Fish (κράµα
AW6063T6), διαθέσιµο σε βέργες 4,2 και 3,15 µέτρων.
• Χαλύβδινο γαλβανισµένο εν θερµώ προφίλ.
• ∆υνατότητα τοποθέτησης Φ/Β πλαισίων σε διάταξη 1 portrait ή landscape,
2 portrait ή 3 landscape. (εικ. 3)
• Προσυναρµοληµένα τρίγωνα στήριξης για κλίση 25ο, 30ο ή 35ο.
• ∆υνατότητα τοποθέτησης οποιασδήποτε διάταξης και γωνίας κλίσης µε το
χαλύβδινο προφίλ (και µε υπερύφωση της κατασκευής). (εικ. 4)
• Συµβατότητα µε χηµικά αγκύρια ή βαρυτικές δοκούς
• Προσυναρµολογηµένους σφιγκτήρες για όλα τα πάχη Φ/Β πλαισιών.
• Χηµικά υγροµονωτικά αγκύρια FIS EM & FIS HB µε πιστοποίηση.
• Ανοξείδωτη Α2 ντίζα M10 ή M12 1m
• Ασφαλτική σιλικόνη στεγάνωσης για εξωτερικό χώρο, κατάλληλη για
ασφαλτόπανο, κεραµίδι, τραπεζοειδή λαµαρίνα.

εικ. 2

εικ. 3

Σύστηµα για βιοµηχανικές στέγες µε: (εικ. 5)
• Οικονοµικό προφίλ αλουµινίου Solar-Flat (κράµα AW6063T6), διαθέσιµο
σε βέργες 4,2, 3,15 & 6,2 µέτρων.
• ∆υνατότητα κατασκευής πλέγµατος µε χρήση του προφίλ Solar-Fish ή
Solar-Prime80.
• Προσυναρµολογηµένους σφιγκτήρες για όλα τα πάχη Φ/Β πλαισιών.
• ∆υνατότητα οικονοµικής και γρήγορης εγκατάστασης µε ειδικά πριτσίνια
µε στεγάνωση (σε λαµαρίνες πάχους 0,5 mm και πάνω).
• ∆υνατότητα χρήση ντιζοστρίφωνων µετάλλου ή ειδικών εξαρτηµάτων Α2.
• Ασφαλτική σιλικόνη στεγάνωσης για εξωτερικό χώρο, κατάλληλη για
ασφαλτόπανο, κεραµίδι, τραπεζοειδή λαµαρίνα.
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εικ. 6

Σύστηµα αλουµινίου για πάρκα µε: (εικ. 6)
• Απόσταση ποδιών 2,5 µ. και ελεύθερο ύψος 0,5 µ.
• ∆υνατότητα τοποθέτησης Φ/Β πλαισίων σε διάταξη 2 portrait ή 3
landscape.
• Ανοξείδωτες βίδες Α2.
• Προσυναρµολογηµένους συνδέσµους.
• Προσυναρµολογηµένους σφιγκτήρες για όλα τα πάχη Φ/Β πλαισιών.
• Εκτονούµενα µεταλλικά αγκύρια FBN για στερέωση σε σκυρόδεµα
(γαλβανισµένα εν θερµώ ή ανοξείδωτα).
Μονοπάσσαλο σύστηµα για πάρκα µε: (εικ. 7)
• Απόσταση ποδιών 3 µ. και ελεύθερο ύψος 0,5 µ.
• ∆υνατότητα τοποθέτησης Φ/Β πλαισίων σε διάταξη 2 portrait ή 3
landscape.
• Πάσσαλος, κεκλιµένη, αντηρίδα και σύνδεσµοι από γαλβανισµένο εν
θερµώ χάλυβα.
• ∆υνατότητα τοποθέτησης οριζόντιων τεγίδων αλουµινίου ή γαλβανισµένου
εν θερµώ χάλυβα.
• ∆υνατότητα τοποθέτησης µε πασσαλόµπηξη ή µπετόµπηξη.
• Ανοξείδωτες βίδες Α2.
• Προσυναρµολογηµένους συνδέσµους.
• Προσυναρµολογηµένους σφιγκτήρες για όλα τα πάχη Φ/Β πλαισιών.

εικ. 7

εικ. 8

Για περισσότερες πληροφορίες
Απόστολος Καβάκας

∆ιπάσσαλο σύστηµα για πάρκα µε: (εικ. 8)
• Απόσταση ποδιών 3,25 µ. και ελεύθερο ύψος 0,5 µ.
• ∆υνατότητα τοποθέτησης Φ/Β πλαισίων σε διάταξη 2 portrait ή 3
landscape.
• Πάσσαλος, κεκλιµένη, αντηρίδα και σύνδεσµοι από γαλβανισµένο εν
θερµώ χάλυβα.
• ∆υνατότητα τοποθέτησης οριζόντιων τεγίδων αλουµινίου ή γαλβανισµένου
εν θερµώ χάλυβα.
• ∆υνατότητα τοποθέτησης µε πασσαλόµπηξη ή µπετόµπηξη.
• Ανοξείδωτες βίδες Α2.
• Προσυναρµολογηµένους συνδέσµους.
• Προσυναρµολογηµένους σφιγκτήρες για όλα τα πάχη Φ/Β πλαισιών.
Πρόγραµµα fischer Solar-fix
Για τον υπολογισµό της λίστας υλικών του κάθε έργου σας µε την χρήση
υπολογιστή, η fischer µπορεί να σας προµηθεύσει άµεσα το ειδικό
πρόγραµµα.
Τεχνική υποστήριξη
Οι έµπειροι µηχανικοί µας είναι στη διάθεςή σας για να σας υποστηρίξουν σε
ειδικές κατασκευές φωτοβολταϊκών ή σε οποιαδήποτε άλλα τεχνικά ζητήµατα
στήριξης.
Αν χρειάζεστε υποστήριξη µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας.
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Προστασία DC Φ/Β εγκαταστάσεων

SCHNEIDER ELECTRIC

H Schneider Electric, παγκόσµια ειδικός στη διαχείριση ενέργειας,
παρουσιάζει επεκτάσεις των σειρών Compact NSX και Acti 9 που καλύπτουν
τις ειδικές απαιτήσεις υψηλών επιδόσεων των φωτοβολταϊκών συστηµάτων.
Οι νέες προσφορές αποτυπώνουν την ικανότητα της εταιρίας να ενεργεί
πρωτοποριακά, σχεδιάζοντας προϊόντα προστασίας για την πλευρά DC του
συστήµατος παραγωγής ηλιακής ενέργειας, εκεί όπου δεν ισχύουν οι ίδιες
αρχές που διέπουν το σχεδιασµό τυπικών εγκαταστάσεων AC
διασυνδεδεµένων στο δίκτυο.
Μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση παράγει µια µεταβαλόµενη DC έξοδο από
πολλές πηγές – φωτοβολταϊκά στοιχεία µε διάταξη στοιχειοσειρών – που
απαιτεί ειδικά µέσα απόζευξης για την αποµόνωση του εξοπλισµού.
Επιπλέον, το ρεύµα βραχυκυκλώµατος είναι περιορισµένο, έτσι οι συσκευές
προστασίας υπερεντάσεων πρέπει να λειτουργούν σε χαµηλά ρεύµατα
σφάλµατος. Οι συσκευές προστασίας και ελέγχου που λειτουργούν σε µια
φωτοβολταϊκή εγκατάσταση πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασµένες για να
καλύπτουν αυτές αλλά και άλλες ειδικές απαιτήσεις αυτών των συστηµάτων.
Οι επεκτάσεις των σειρών Compact NSX και Αcti 9 στοχεύουν ακριβώς σε αυτά
τα ειδικά θέµατα ασφάλειας. Η Φ/Β γεννήτρια και οι πίνακες στοιχειοσειρών
(array boxes) τοποθετούνται σε εξωτερικό χώρο, όπου η έκθεση στον ήλιο και
ο ανεπαρκής κλιµατισµός µπορεί να οδηγήσει σε υψηλές θερµοκρασίες
λειτουργίας. Υπάρχουν αρκετές αναφορές σχετικά µε τραυµατισµούς που
προκαλούνται από καταστροφές των συσκευών προστασίας. Επιπλέον, οι
εργασίες συντήρησης και επισκευών δε µπορούν να εκτελεστούν κατά τη
διάρκεια της ηµέρας, όταν τα φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι ενεργά, έτσι είναι
κρίσιµο να προλαµβάνεται οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή σφάλµα που µπορεί
να προκαλέσει απώλεια παραγωγής. Επιπρόσθετα, η απόζευξη ενός
κυκλώµατος DC σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είναι πολύ πιο απαιτητική
καθώς το ρεύµα δεν είναι ποτέ µηδενικό. Εποµένως οι συσκευές προστασίας
πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασµένες και διαστασιολογηµένες, ώστε να
ενεργοποιούνται έως και τη µέγιστη τάση ανοικτού κυκλώµατος του
συστήµατος.
Επιπλέον, κατά τη σχεδίαση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος πυρκαγιάς εξαιτίας διπλού σφάλµατος γης. Καθώς
το σφάλµα εξελίσσεται, δηµιουργεί ένα τόξο DC ρεύµατος, που δεν
εξαλείφεται ακόµα και σε χαµηλά ρεύµατα.

Για περισσότερες πληροφορίες
Χριστίνα Ακουρή
Θάλεια Τσερέκλα

Προϊόντα µε εκτεταµένες δυνατότητες προστασίας
Οι οµάδες Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) της Schneider Electric
κεφαλαιοποιώντας τη τεχνογνωσία τους, παράγουν µια πλήρη σειρά
προϊόντων DC προστασίας που καλύπτει τις κρίσιµες απαιτήσεις των
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος Compact NSX DC PV έως τα 1000 V DC είναι
απόλυτα συµβατοί µε τις προηγούµενες εκδόσεις και τα εξαρτήµατα της
σειράς. Για να αποφευχθεί η υπερδιαστασιολόγηση του εξοπλισµού και ο
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κίνδυνος υπερθέρµανσης στο εσωτερικό των πινάκων, τα ονοµαστικά µεγέθη
έχουν βελτιστοποιηθεί και διατίθενται εξαρτήµατα σύνδεσης µε ψήκτρες.
Επίσης οι διακόπτες που είναι εξοπλισµένοι µε πηνίο εργασίας µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για αποµακρυσµένη αφόπλιση παρέχοντας ασφάλεια σε
περίπτωση επέµβασης πυροσβεστικής.
Η Schneider Electric έχει επίσης εµπλουτίσει τη σειρά υλικών ράγας Acti 9 µε
τους µικροαυτόµατους διακόπτες C60 PV και τους διακόπτες φορτίου C60NA
DC και SW60 DC. Οι δυνατότητες προστασίας της νέας σειράς έχουν ενισχυθεί
στα 800 V και 1000 V αντίστοιχα, ώστε να εξασφαλίζουν αξιόπιστη προστασία
του κυκλώµατος και αποµόνωση των Φ/Β στοιχειοσειρών και των αγωγών
διασύνδεσης σε σφάλµα. Για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση παραδίδονται
προκαλωδιωµένα.
Η Schneider Electric έχει µακρά και επιτυχηµένη ιστορία στην προσφορά
προϊόντων για την AC προστασία. Σήµερα έχει πετύχει το ίδιο και για την DC
πλευρά της εγκατάστασης, ανοίγοντας το δρόµο για τεχνολογία
φωτοβολταϊκών συστηµάτων που να εξασφαλίζει την ασφάλεια και αξιόπιστη
λειτουργία των εξοπλισµών.

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

Φωτοβολταϊκά πάρκα 1,1MW στη Ρόδο

EXELGROUP

Την προµήθεια βάσεων στήριξης για φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος
1.100 kw που θα κατασκευαστούν στη Ρόδο για λογαριασµό οµίλου
επενδυτών, ανέλαβε η ελληνική εταιρία ExelGroup.
Πρόκειται για 11 διαφορετικά έργα, 100 kW έκαστο, για την κατασκευή των
οποίων θα χρησιµοποιηθούν βάσεις επί εδάφους Exel G2.
Η βάση Exel G2 αποτελεί µια πολύ απλή και γρήγορη λύση για µικρές αλλά και
πολύ µεγάλες εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Πάρκων. Αποτελείται από
τουλάχιστον δύο αυτόνοµα πλαίσια επί των οποίων τοποθετούνται οι τεγίδες.
Το κάθε πλαίσιο φέρει δύο (2) σηµεία πάκτωσης για µεγαλύτερη ευκολία στην
εγκατάσταση. Με τη δυνατότητα ρύθµισης της γωνίας κλίσης προσφέρει το
πλεονέκτηµα τοποθέτησης της σε ένα µεγάλο εύρος περιοχών και έχει
αυξηµένη αντοχή σε ισχυρά φορτία ανέµου και χιονιού. Ταυτόχρονα, ο
σχεδιασµός της επιτρέπει τη χρήση διαφόρων τρόπων θεµελίωσης
προσαρµοζόµενη σε όλες τις ανάγκες της εγκατάστασης και τους
διαφορετικούς τύπους εδαφών.
Η ExelGroup κατασκευάζει υψηλής ποιότητας ολοκληρωµένα συστήµατα
στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων, τόσο για εδάφη (διαµορφωµένα ή
επικλινή) όσο και για οροφές (επίπεδες ή επικλινείς). Η καθετοποιηµένη
παραγωγή των βάσεων στήριξης γίνεται εξ ολοκλήρου στη βιοµηχανική
µονάδα της εταιρείας στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Κατασκευάζονται
αποκλειστικά από χάλυβα υψηλής αντοχής γαλβανισµένο εν θερµώ, µέσω της
πιστοποιηµένης διαδικασίας παραγωγής κατά το πρότυπο ISO 9001:2008.
Έχουν ελεγχθεί σύµφωνα µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων και
πιστοποιηθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, και
καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα. Χαρακτηρίζονται από µεγάλη
διάρκεια ζωής, ευκολία εγκατάστασης, ανταγωνιστικό κόστος και
συνοδεύονται από 25 χρόνια εγγύησης.

Για περισσότερες πληροφορίες
Καραϊλή Πελαγία
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∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ ΑΕ

Το πρώτο ενεργειακό δίκτυο µε 70 τεχνικά - εµπορικά
καταστήµατα
∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ ΑΕ

Η ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ ΑΕ είναι το πρώτο ενεργειακό δίκτυο µε 70 τεχνικά-εµπορικά
καταστήµατα τα οποία δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το
1999, από τα καταστήµατα-µέλη της, κάνοντας πράξη το όραµα για ένα δίκτυο
το οποίο θα πρωτοπορεί στην αγορά καλύπτοντας τις ανάγκες του κάθε
καταναλωτή.
Αντικείµενο εργασιών της εταιρίας είναι η εµπορία και εγκατάσταση
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων, Ηλιοθερµίας, Θέρµανσης (σε όλες τις
εναλλακτικές µορφές της), Ψύξης, Κλιµατισµού και Επεξεργασίας Νερού.
Η πανελλαδική εµβέλεια των καταστηµάτων, εξυπηρετεί και τις πιο
αποµακρυσµένες περιοχές µε µια σειρά προϊόντων, ίδιων σε κάθε περιοχή, µε
τρόπο πανοµοιότυπο µε αυτόν των µεγαλουπόλεων.
Η εταιρία έχει 28 και πλέον επίσηµες εισαγωγές, µε τις 10 από αυτές σε
αποκλειστικές αντιπροσωπείες όπως είναι οι: DOMUSA, DIAFLOOR, DIAPANEL,
INTRASOL, HARZMAN, ZENTRATHERM, DIAFILTRA, ATTEL, TOKI κ.α., καθώς και
συνεργασίες µε καταξιωµένες εταιρίες του χώρου όπως οι: SCHUCO, KOSTAL,
BOSCH-BUDERUS, HECKERT SOLAR, SOLAR FABRIK, JURAWATT, TIEMME,
FUJITSU, HITACHI, CARRIER, TOSHIBA, DAIKIN, COSMOSOLAR, REHAU, MIDEA,
EDIL KAMIN κ.α..
Αφουγκραζόµενη τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς, κινείται πάντα
πρωτοποριακά, καλύπτοντας και την πιο απαιτητική ανάγκη σε εκµετάλλευση
ηλιακής ενέργειας-θέρµανση-ψύξη-εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων.
Βασικές αρχές της εταιρίας είναι η αµεσότητα, η συνέπεια, η υπευθυνότητα,
η ασφάλεια, η σιγουριά, η ποιότητα, οι οποίες ανέκαθεν ήταν και
εξακολουθούν να είναι κυρίαρχος στόχος της ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ.
Έτσι, µέχρι σήµερα η ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ έχει εγκαταστήσει περίπου:
• 10MW Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων, σε εγκαταστάσεις διασυνδεδεµένες
και µη,
ενώ εµπορεύεται και διακινεί πάνω από 65.000 κωδικούς εµπορευµάτων σε:
• συµβατικούς ηλιακούς συλλέκτες
• κλιµατιστικά Ενεργειακής κλάσης
• θερµάνσεις µε προϊόντα Ενεργειακής κλάσης και µε όλα τα παρελκόµενά
τους,

Για περισσότερες πληροφορίες
Θεόδωρος Γιαπούλης

διαχειριζόµενη πάντα µε αξιοπιστία και συνέπεια την πλήρη εκµετάλλευση
κάθε νέα µορφή αειφόρου ενέργειας, µε την πείρα και την επιστηµονική
κατάρτιση των καταστηµάτων-µελών της, κάνοντας πράξη την κεντρική
φιλοσοφία της: "ΣΙΓΟΥΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ"
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SOLAREYE

Σύστηµα αποµακρυσµένης επίβλεψης Φ/Β

SOLAREYE

Η αποτελεσµατική διαχείριση µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης
περιλαµβάνει πολύ περισσότερα από έναν απλό έλεγχο. Πρόκειται για ένα
ζωτικής σηµασίας στοιχείο τόσο για τους παραγωγούς που επιδιώκουν τη
µεγιστοποίηση της επένδυσής τους, όσο και για τους επαγγελµατίες του
χώρου που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία και τη συντήρηση
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, και χρειάζονται λύσεις που µεγιστοποιούν
την απόδοση των εγκαταστάσεων, αυξάνουν την ικανοποίηση των πελατών
τους, και µειώνουν το κόστος που συνδέεται µε τη διαχείριση και
παρακολούθηση µιας βλάβης.
Στην κατεύθυνση αυτή, η πλατφόρµα SolarEye είναι ένα πρωτοποριακό
σύστηµα αποµακρυσµένης επίβλεψης και διαχείρισης φωτοβολταϊκών (Φ/Β)
πάρκων βασισµένο σε τεχνικές Τεχνητής Νοηµοσύνης, µέσω των οποίων είναι
δυνατή η αµεσότερη δυνατή διάγνωση πολλαπλών τύπων βλαβών και
δυσλειτουργιών (fastest fault isolation).
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Χαρακτηριστικά
Η πλατφόρµα SolarEye ξεφεύγει από την κλασική απεικόνιση των δεδοµένων
των εγκαταστάσεων. Λειτουργεί ως ένας ιδεατός «e-µηχανικός» που
παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των Φ/Β πάρκων, και µπορεί να
προβεί σε διάγνωση άµεσα και µε ακρίβεια όσον αφορά τη θέση και τη φύση
της βλάβης, καθώς και να ενηµερώνει κατάλληλα τους ενδιαφερόµενους
µέσω ενός εύχρηστου και ελκυστικού γραφικού περιβάλλοντος.
Ως επακόλουθο, µεγιστοποιείται ο χρόνος «σωστής» λειτουργίας του κάθε
Φ/Β πάρκου, και η απόδοση της επένδυσης.
Με την πλατφόρµα SolarEye καθίσταται δυνατή:
• η άµεση πρόσβαση στα χαρακτηριστικά όλου του ενεργού και παθητικού
εξοπλισµού µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης,
• η παρακολούθηση των σηµαντικότερων µετρήσεων παραγωγής και
περιβάλλοντος,
• η προβολή ιστορικών δεδοµένων και άλλων στατιστικών στοιχείων,
• η αυτόµατη ανίχνευση αποκλίσεων από την προβλεπόµενη παραγωγή
µέσω προηγµένων µοντέλων νευρωνικών δικτύων,
• η έγκαιρη διάγνωση και καταγραφή βλαβών µέσω έξυπνων συστηµάτων
αποφάσεων (rule-based expert systems).
Η πλατφόρµα SolarEye έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διευκολύνει τις
καθηµερινές διεργασίες, τόσο των εταιριών συντήρησης φωτοβολταϊκών, όσο
και των παραγωγών. Ακολουθεί τη φιλοσοφία αυτού που αποκαλείται PV
Operation Center (POC), και παρέχει τη δυνατότητα της ταυτόχρονης
παρακολούθησης της κατάστασης των εγκαταστάσεων, µέσω ενός
διαισθητικού και εύκολα διαχειρίσιµου γραφικού περιβάλλοντος (σε
πραγµατικό χρόνο). Σε κάθε µία από τις παραπάνω οµάδες χρηστών παρέχεται
το απαιτούµενο επίπεδο πληροφόρησης. Έτσι στους εγκαταστάτες παρέχεται
εις βάθος τεχνική πληροφόρηση και ανάλυση, ενώ παράλληλα οι διεπαφές
των παραγωγών επικεντρώνονται στην παρουσίαση της αποδοτικότητας των
εγκαταστάσεων τους.
Η πλατφόρµα SolarEye παρέχεται ως Software as a Service (SaaS),
επιτρέποντας τη µέγιστη ευελιξία και το χαµηλότερο κόστος. Είναι συµβατή
µε διάφορους καταγραφείς δεδοµένων και inverters (πάνω από 60 τύπους).
Η πλατφόρµα SolarEye είναι προσβάσιµη απ 'ευθείας µέσω ∆ιαδικτύου µε
χρήση υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και tablets.
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SONNET HELLAS CO

Με σύµµαχο τον ήλιο και εγγύηση τη γερµανική τεχνολογία

SONNET HELLAS CO

Η SONNET Hellas Co. είναι θυγατρική της γερµανικής εταιρίας SONNET που
ιδρύθηκε το 1998 µε αντικείµενο τη µελέτη και προµήθεια συσκευών και
εξαρτηµάτων ηλιακής τεχνολογίας και εφαρµογών. Από το 2011 προσφέρει
προϊόντα υψηλής γερµανικής ποιότητας και στην ελληνική αγορά µέσω της
SONNET Hellas που είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα.
Στη SONNET Hellas Co. δραστηριοποιούµαστε αποκλειστικά µε τη χονδρική
πώληση ΦΒΣ. Μεγάλες διεθνείς και ελληνικές τεχνικές-κατασκευαστικές
εταιρίες, αναγνωρισµένοι εγκαταστάτες ΦΒ σταθµών, έµπειροι εργολάβοι και
ηλεκτρολόγοι και καταστήµατα λιανικής πώλησης ΦΒΣ εµπιστεύονται τα
προϊόντα µας, γιατί:
• ανταποκρίνονται στα γερµανικά πρότυπα ποιότητας της SONNETT
• τα υλικά και όλες οι αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες παραγωγής τους
επιβλέπονται αδιαλείπτως από γερµανούς µηχανικούς
• προσφέρουν την καλύτερη σχέση ποιότητας τιµής στην ελληνική αγορά.
Επιπλέον, συνεργαζόµαστε µε έµπειρους µηχανικούς και ειδικούς σε θέµατα
ενέργειας και περιβάλλοντος προκειµένου να προτείνουµε την
αποδοτικότερη επένδυση σε Φ/ΒΣ για:
• Οικιακές εγκαταστάσεις
• Εγκαταστάσεις µικρής έκτασης & κλίµακας
• Επένδυση επαγγελµατικών κτιρίων µε στόχο την ενεργειακή αυτονόµηση
Στόχος µας είναι να προσφέρουµε λύσεις εγγυηµένης απόδοσης και λειτουργίας,
καθώς η δική σας επιτυχία εξασφαλίζει και τη δική µας. Για µας, η εταιρική
σχέση µε τον γερµανικό όµιλο SONNET σηµαίνει σεβασµός στο περιβάλλον και
επιχειρηµατική συµβολή σε ένα καθαρότερο, πιο πράσινο και αποδοτικότερο
κόσµο. Για σας, σηµαίνει πράσινη τεχνολογία αιχµής, εγγυηµένη ποιότητα,
ανταγωνιστικό κόστος και συνέπεια απέναντι στους πελάτες σας και τη φύση.

Για περισσότερες πληροφορίες
Gloria Mentes

SONNET Hellas Co. Ολοκληρωµένες λύσεις εγγυηµένης απόδοσης
Ανταποκρινόµενοι στις ανάγκες της δυναµικής αγοράς Α.Π.Ε. στη SONNET Hellas
εµπλουτίζουµε διαρκώς την γκάµα των προϊόντων µας, αξιοποιώντας την ισχυρή
µάρκα, τις στρατηγικές συνεργασίες και την τεχνογνωσία του γερµανικού
οµίλου, καθώς και την εµπειρία που έχουµε αποκτήσει στην ελληνική αγορά.
Συγκεκριµένα, διαθέτουµε σε τιµές χονδρικής µια ολοκληρωµένη γκάµα
προϊόντων η οποία αποτελείται από:
• Μονοκρυσταλλικά και Πολυκρυσταλλικά Φ/Β πλαίσια και στοιχεία
διαφόρων αποδόσεων (Watt),
• Μετατροπείς ρεύµατος για διασυνδεδεµένα και για αυτόνοµα Φ/ΒΣ
(inverters) από κορυφαίους κατασκευαστές
• Ηλιοθερµικούς συλλέκτες µε σωλήνες κενού
• Ηλιακούς θερµοσίφωνες σωλήνων κενού
• Ολοκληρωµένα ηλιακά πακέτα RESOL DELTA SOL, που συνθέτουν ένα
αυτόνοµο Φ/ΒΣ
• Τεράστια γκάµα ολοκληρωµένων και µεµονωµένων συστηµάτων
εγκατάστασης και στήριξης για Φ/Β.
• σε επίπεδη ή σε επικλινή στέγη κατασκευασµένη από σκυρόδεµα ή
µεταλλικούς φορείς για βιοµηχανικές στέγες
• ενσωµατωµένα ηλιακά στέγαστρα (µήπως πλαίσια) στη στέγη
• τοποθετηµένα ηλιακά πλαίσια στο έδαφος (Φ/Β πάρκα)
Στη SONNET Hellas χάρη στη σύγχρονη φιλοσοφία προώθησης πωλήσεων, στον
οργανωµένο εµπορικό σχεδιασµό µας και την εξαιρετική σχέση ποιότητας τιµής
των προϊόντων µας µπορείτε να βρείτε ένα σταθερό και έµπιστο συνεργάτη
για κάθε έργο που αναλαµβάνετε.

66

ÙÂ‡¯Ô˜ 23



™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2012

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
WINDCARRIER

Καινοτόµος τεχνολογία για παραγωγή ενέργειας
Ενεργειακή απόδοση µέχρι και 10kW
WINDCARRIER
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Η αιολική ενέργεια είναι ένας από τους πλέον σηµαντικούς πυλώνες στήριξης
της διεθνούς παραγωγής ενέργειας. Με το WindCarrier, η GILDEMEISTER
energy solutions χρησιµοποιεί αυτό τον φυσικό πόρο για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνοµα, αποδοτικά και βιώσιµα.
Η φύση µας προσφέρει µια σειρά από δυνατότητες για την παραγωγή
ενέργειας: ωστόσο, µε την αιολική ενέργεια η παραγωγή γίνεται µε
διαφορετικές δυνάµεις και ποικίλες κατευθύνσεις. Για τον λόγο αυτό, το
WindCarrier ακολουθεί την αρχή λειτουργίας του ∆αρείου µε κάθετα
τοποθετηµένα πτερύγια. Σε αυτή την διαδικασία η συνισταµένη δύναµη στο
πτερύγιο, η οποία δηµιουργείται από την ροή του αέρα, χρησιµοποιείται ώστε
να δηµιουργηθούν περιστροφικές κινήσεις και να εφαρµοστεί η ιδανική
αξιοποίηση της δύναµης του ανέµου. Επειδή η ροή του αέρα κινείται πιο
γρήγορα στο κυρτό πάνω µέρος του πτερυγίου, δηµιουργείται υποπίεση, και η
αργή κίνηση του αέρα στο κάτω µέρος δηµιουργεί υπερπίεση – αποτέλεσµα
αυτών είναι η δύναµη ανύψωσης. Ακόµα και σε εξαιρετικά χαµηλές
ταχύτητες ανέµου, η περιστροφή µπορεί να δηµιουργηθεί λόγω της
αναρρόφησης από την δύναµη ανύψωσης. Επειδή δεν υπάρχει σύστηµα
µετάδοσης κίνησης, το WindCarrier λειτουργεί πρακτικά αθόρυβα και
επιπλέον µειώνονται τα κόστη συντήρησης. Η σύγχρονη γεννήτρια, η οποία
χρησιµοποιεί την τεράστια τεχνογνωσία που είναι διαθέσιµη από την
τεχνολογία των ατράκτων της GILDEMEISTER, λειτουργεί σαν βασικό
συστατικό για την παραγωγή ενέργειας. Χάρη στην συµπαγή δοµή του, το
WindCarrier απαιτεί λιγότερο χώρο περιστροφής και είναι απλό στην
εγκατάσταση. Επειδή το ύψος του πυλώνα είναι 10 m το µέγιστο, το
WindCarrier απαιτεί ελάχιστο χρόνο εγκατάστασης. Η σταθερή κατασκευή και
η αξιοποίηση του ανέµου ανεξάρτητα από την κατεύθυνση εγγυώνται
ονοµαστική απόδοση 10 kW και ταχύτερη απόσβεση.
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WindCarrier τεχνικά χαρακτηριστικά
Ανεµογεννήτρια
Συνολικό ύψος
Ύψος πυλώνα
Βάρος
Γεννήτρια
Ιστός
Σύνδεσµοι και πτερύγια
Ολοκληρωµένο σύστηµα
Χαρακτηριστικά απόδοσης
Switching-on speed
Switching-off speed
Rotor
∆ιάµετρος
Ονοµαστική ταχύτητα
Κατασκευή πτερυγίων
Eπιφάνεια περιστροφής
Γεννήτρια
Τύπος κατασκευής
Ροπή
Ονοµαστική δύναµη
Μέγιστη ταχυτητα
Ονοµαστικό ρεύµα
Βαθµός προστασίας IP
Ψύξη
Πυλώνας
Τύπος κατασκευής
Design
Χρώµα
Ποιότητα
Συστήµατα ασφαλείας
Short-circuit πέδηση
Αεροδυναµική-µηχανική πέδηση
Παρακολούθηση θερµοκρασίας

14.25 m
9.7 m
0.5 t
1.25 t
0.75 t
2.5 t
3 m/s
16 m/s
4.7 m
125 rpm
Fiber Carbon
40 m²
synchronous
764 Nm
10 kW
130 rpm
15 A
67
air
Hot-galvanised
RAL 7011**
C5M
Ναι
Ναι
Ναι

** Ο πυλώνας και τα πτερύγια µπορούν να βαφούν µε επιπλέον κόστος.
Η GILDEMEISTER energy solutions είναι µέλος του οµίλου GILDEMEISTER και
αναπτύσει λύσεις στους τοµείς της παραγωγής, της αποθήκευσης και της
χρήσης του 100% της πράσινης ενέργειας για βιοµηχανικούς πελάτες και
επενδυτές. Η εταιρία, που βρίσκεται στο Würzburg, προσφέρει ένα ευρύ
χαρτοφυλάκιο για την βέλτιστη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε
προϊόντα στους τοµείς της παραγωγής ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργειας
και αποθήκευσης ενέργειας µε την χρήση µεγάλων συστηµάτων µπαταρίας.
Σε όλους τους τοµείς, οι πελάτες έχουν κέρδος για περισσότερα από 140
χρόνια από την αποτύπωση της τεχνογνωσίας του οµίλου GILDEMEISTER στον
τοµέα της µηχανολογίας.
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NANODOMI®

Ένας χρόνος ZEVERsolar στην Ελλάδα από την NanoDomi®

NANODOMI®

Συνεχίζουµε να παράγουµε ενέργεια µαζί µε τον ήλιο και εσάς …
Ο EVERSOL TLC της ZEVERsolar προτείνεται από την NanoDomi® για την
βελτιστοποίηση της σχέσης απόδοσης-τιµής σε κάθε εγκατάσταση, χάρη στις
κορυφαίες επιδόσεις του.
Η NanoDomi®, πρωτοπόρος εταιρία στις νέες τεχνολογίες ανανεώσιµων
πηγών ενεργείας, παρουσίασε πριν ένα χρόνο στην ελληνική αγορά την
εναλλακτική αντιστροφέων για διασυνδεδεµένα συστήµατα, τις σειρές
EverSol TL και EverSol TLC της ZEVERsolar. Η NanoDomi® επέλεξε τους
µετατροπείς της ZEVERsolar ως ένα από τα βασικά προϊόντα του καταλόγου
της λόγω της άριστης ποιότητας αλλά και της εξαιρετικής τιµής των
προϊόντων της.
Η ανταπόκριση της αγοράς ήταν άµεση και πολύ θερµή µε αποτέλεσµα ήδη να
έχουν διανεµηθεί πολλά µοντέλα στην αγορά, µε µεγαλύτερο ενδιαφέρον για
τους τριφασικούς αντιστροφελις EverSol TLC10K και EverSol TLC17K. Πληθώρα
οικιακών εγκαταστάσεων σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη έχουν
πραγµατοποιηθεί µε τον EverSol TLC10K. Ταυτόχρονα, αρκετά Φ/Β πάρκα των
20kW και 100kW βρίσκονται πλέον διασυνδεδεµένα στο δίκτυο µε τις
αποδόσεις να γεµίζουν ικανοποίηση τους επενδυτές των φωτοβολταϊκών.
Τα προϊόντα του οµίλου εταιρειών ZEVERsolar µε πάνω από 100.000
εγκατεστηµένους αντιστροφείς παγκοσµίως, προσφέρονται στην Ελληνική
αγορά από την NanoDomi® είτε απευθείας, είτε µέσω του δικτύου
συνεργατών της. Η υψηλή ποιότητα και ευελιξία των αντιστροφέων
ZEVERsolar αποδεικνύεται και από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πιστοποιήσεις
που διαθέτουν που τους καθιστούν κατάλληλους για τις περισσότερες χώρες
του κόσµου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα: VDE-GS, VDE0126-1-1, G83, SAA,
SGS, ISO9001: 2008 και CQC, καθώς και το νέο πιστοποιητικό VDE4105.
Ο υψηλής απόδοσης EVERSOL TLC ενδείκνυται για την βέλτιστη αξιοποίηση,
τόσο οικιακών εγκαταστάσεων, όσο και µεγαλύτερων φωτοβολταϊκών
πάρκων. Μερικά από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα του είναι η απουσία
µετασχηµατιστή αποµόνωσης, η χρήση άριστης ποιότητας υλικών, τα δύο
ξεχωριστά MPP Trackers που διαθέτει, το στοιχείο της µέγιστης ασφάλειας
που προσδίδουν σε κάθε εγκατάσταση τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα
παρακολούθησης και έλεγχου που εµπεριέχει και ο υψηλός βαθµός
απόδοσης ο οποίος υπερβαίνει το 98,2% (Πηγή: Περιοδικό Photon Europe).

Για περισσότερες πληροφορίες
Αναστάσιος Αντωνάκος

70

ÙÂ‡¯Ô˜ 23



Η ενσωµατωµένη έγχρωµη LCD οθόνη αποδίδει σε πραγµατικό χρόνο τα
στοιχεία της παραγωγής καθώς και το ιστορικό χρήσης του αντιστροφέα.
Επίσης, ο τελικός χρήστης αλλά και ο εγκαταστάτης του έργου, έχουν την
δυνατότητα σύνδεσης στο Solar Portal της ZEVERsolar για την αποµακρυσµένη
παρακολούθηση της παραγωγής µέσω Η/Υ ή/και φορητών συσκευών (IPhone,
Android, κλπ.).
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Πλεονεκτήµατα
Επιγραµµατικά τα προτερήµατα των τριφασικών αντιστροφέων EVERSOL TLC
είναι τα παρακάτω:
• 2 ξεχωριστά MPP Tracker υψηλής απόδοσης που τον καθιστούν κατάλληλο
για στέγες µε διαφορετικούς προσανατολισµούς.
• Μέγιστη απόδοση 98,2% (MPPT 99.5%).
• Μεγάλο εύρος DC τάσης εισόδου και τάσεων MPPT για µέγιστη ευελιξία
κατά των σχεδιασµό των string.
• Προστασία και ανθεκτικότητα µε µεγάλο εύρος θερµοκρασιών
λειτουργίας, έναν εσωτερικό και δύο εξωτερικούς ανεµιστήρες ψύξης και
χαρακτηρισµό IP65.
• Εξελιγµένο σύστηµα ανίχνευσης σφαλµάτων που συµπεριλαµβάνει
επιτηρητή τάσης και συχνότητας δικτύου µε αυτόµατη αποσύνδεση,
έλεγχο αντίστασης µόνωσης DC και ρελέ διαφυγής (RCD) για
παραµένουσες τάσεις και µέγιστη προστασία για τον
εγκαταστάτη/χρήστη.
• Πλήρης έλεγχος και παρακολούθηση συστήµατος στην ενσωµατωµένη
οθόνη σε εύχρηστο γραφικό περιβάλλον και δυνατότητα αποµακρυσµένης
διαχείρισης.
• Ποιοτικός έλεγχος και έκδοση πιστοποίησης για κάθε συσκευή που
παραδίδεται στον πελάτη.
• Υψηλή αξιοπιστία.
Εγγύηση – After Sales Service
Οι αντιστροφείς ZEVERsolar καλύπτονται µε πολυετή εγγύηση µε δυνατότητα
επέκτασής της έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του
αντιστροφέα, η καρδιά κάθε Φ/Β συστήµατος. Ειδικά για την Ελληνική αγορά,
η NanoDomi® ως ο επίσηµος διανοµέας της ZEVERsolar, έχει αναλάβει την
τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της και διασφαλίζει την εγγύηση τους,
παρέχοντας ταυτόχρονα το after sales service, προσφέροντας άµεση υψηλού
επιπέδου τεχνική υποστήριξη και 24ωρη αντικατάσταση ελαττωµατικών
αντιστροφέων.
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ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Παρουσίαση νέων προϊόντων

ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Ε.Π.Ε.

Στην εποχή µας, η ανάγκη για εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων σε
όλους τους τοµείς της καθηµερινότητάς µας συνεχώς αυξάνεται. Μία από τις
κυριότερες κατηγορίες κατανάλωσης ενέργειας είναι ο φωτισµός.
Η κατανάλωση ενέργειας για το φωτισµό των δραστηριοτήτων µας ανέρχεται
περίπου στο 20% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισµού, µε συνέπεια η
εξοικονόµησης ενέργειας στο φωτισµό να αποτελεί σηµαντική παράµετρο.
Στην Ελλάδα σήµερα, η κατανάλωση για το φωτισµό σύµφωνα µε στοιχεία που
παρουσιάζονται στο Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης αντιπροσωπεύει
περίπου το 4% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον οικιακό τοµέα και το
18% στον τριτογενή τοµέα. Σε κτίρια γραφείων, ο φωτισµός αποτελεί περίπου
το 28% της ηλεκτρικής κατανάλωσης. Οι σωληνωτοί λαµπτήρες φθορισµού
αντιστοιχούν στο 68% των εγκατεστηµένων λαµπτήρων ενώ οι συµπαγείς στο
25% για τα δηµόσια κτίρια. Αντίστοιχα τα ποσοστά για ιδιωτικά κτίρια είναι
64% και 35% αντίστοιχα.
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των συστηµάτων έναυσης και
φωτεινής απόδοσης των λαµπτήρων αερίου, δε φαίνεται ικανή να µειώσει την
κατανάλωση ενέργειας, κυρίως λόγω του συσχετισµού µε το κατά κεφαλή
ακαθάριστο εθνικό προϊόν, της συνεχόµενης αύξησης του επιπέδου και της
ποιότητας φωτισµού, καθώς και µε το κόστος της ενέργειας, παραµέτρους µε
συνεχώς αυξητική τάση.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν δηµοσιευθεί οδηγίες που έχουν άµεση σχέση
µε την προστασία του περιβάλλοντος και τις εκποµπές CO2 στο περιβάλλον
έως και το 2020. Οι οδηγίες έχουν ως στόχο την απόσυρση των λαµπτήρων
παλαιάς γενιάς και την αντικατάστασή τους µε λαµπτήρες νέας τεχνολογίας
καθορισµένης ενεργειακής κλάσης, µε σκοπό τη µείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης.
Σηµειώνεται ότι από τον Σεπτέµβριο του 2012, καταργούνται οι διαφανείς
λαµπτήρες και κάτω των 60W (δηλαδή όλοι οι λαµπτήρες πυρακτώσεως και
γενικά οι λαµπτήρες νήµατος).
Εύλογα δηµιουργούνται διάφορα ερωτήµατα σχετικά µε το φωτισµό: ποιους
λαµπτήρες θα πρέπει να χρησιµοποιούµε στα σπίτια µας, στα γραφεία µας,
στα καταστήµατά µας, µε τι κριτήρια θα πρέπει να τους επιλέγουµε, τι τελικά
θα πετύχουµε, κ.λπ.
Σε όλα τα παραπάνω, απαντήσεις έρχεται να δώσει η νέα τεχνολογία LED, η
οποία προσφέρει υψηλή ενεργειακή και φωτεινή απόδοση, είναι απόλυτα
φιλική µε το περιβάλλον και τη µείωση του CO2, βοηθάει στη µείωση του
λειτουργικού κόστους, δε βασίζεται σε επιβλαβή για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον στοιχεία (υδράργυρος, φθόριο, ακτινοβολία UV) και εποµένως
αποτελεί ιδανική λύση για τον οικιακό φωτισµό αλλά πολύ περισσότερο για
τον επαγγελµατικό και βιοµηχανικό φωτισµό (ξενοδοχεία, εµπορικά κέντρα,
γραφεία, εκθεσιακούς χώρους κ.λπ.), καθώς και για το φωτισµό σε δηµόσιους
χώρους (δόµους, γέφυρες, πλατείες, γήπεδα 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).

72

ÙÂ‡¯Ô˜ 23



™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2012

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

Το πρώτο LED εφευρέθηκε στη Ρωσία το 1920 από τον Oleg Vladimirovich
Losev, ο οποίος παρατήρησε ότι οι δίοδοι που χρησιµοποιούνταν σε
ραδιοφωνικούς δέκτες φωτιζόταν όταν τους διαπερνούσε τάση.
Από τότε µέχρι σήµερα, η εξέλιξη της τεχνολογίας LED είναι τεράστια, έτσι
ώστε σήµερα να µιλούν όλες οι κυβερνήσεις παγκοσµίως για προγράµµατα
αντικατάστασης του κλασικού φωτισµού µε φωτισµό LED.
Οι εφαρµογή των LED στην καθηµερινότητά µας έρχεται να φέρει µια
«πράσινη» αλλά και κερδοφόρα, κατά σηµερινά λεγόµενα επανάσταση.
Φυσικά, όπως και σε όλα τα νέα προϊόντα, ο καταναλωτής θα πρέπει να µάθει
να επιλέγει σωστά τα προϊόντα LED που αγοράζει, γιατί µπορεί να οδηγηθεί σε
προϊόντα µη ενδεδειγµένα, χωρίς πιστοποιήσεις και εγγυήσεις και κυρίως
χωρίς τελικά να επιτυγχάνεται η πολυπόθητη εξοικονόµηση ενέργειας και η
προστασία του περιβάλλοντος, που τόσο έχουµε ανάγκη εµείς αλλά και τα
παιδιά µας.
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 κ.λπ.
Οι λαµπτήρες LED, πρέπει να αντιµετωπίζονται από τους καταναλωτές ως
συσκευές. Γι’αυτό και πρέπει να είναι σηµαντικό κριτίριο η διάρκεια της
εγγύησης που προσφέρει ο κάθε κατασκευαστής.
Στη συνέχεια αναφέρονται γενικά πλεονεκτήµατα της χρήσης φωτισµού LED:
• δηµιουργία λευκού, δυνατού, ευχάριστου φωτός
• εξαιρετική ποιότητα φωτισµού (CRI > 86%)
• υψηλή ενεργειακή απόδοση και εξοικονόµηση ενέργειας 70 έως 85%
• µεγάλη διάρκεια ζωής, µεγαλύτερη από 50.000 ώρες (5 έως 7 φόρες
περισσότερο από τους αντίστοιχους λαµπτήρες φθορισµού)
• δεν περιέχει υδράργυρο ή µόλυβδο και δεν εκπέµπει επιβλαβή υπεριώδη
ακτινοβολία
• παράγει ελάχιστη θερµότητα (µειωµένο ψυκτικό φορτίο χώρου)
• ανάβει αµέσως µε το πάτηµα του διακόπτη, χωρίς να τρεµοπαίζει
• ανθεκτικότερος σε ψυχρό περιβάλλον από τους λαµπτήρες φθορισµού
• φιλικός προς το περιβάλλον
• γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση (χωρίς ιδιαίτερες µετατροπές)
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ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Παρουσίαση νέων προϊόντων

Για τη κατανόηση της εξοικονόµησης ενέργειας από τη χρήση λαµπτήρων LED,
παρατίθεται παράδειγµα αντικατάστασης λαµπτήρα φθορίου 26W, µε
λαµπτήρα LED 8W 700+ lm (κλασικό φωτιστικό τύπου PL):
Εξοικονόµηση ενέργειας - Λαµπτήρας Ledison PL170PH 8W, έναντι λαµπτήρα
φθορισµού 26W:
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας µε λαµπτήρα LED: 35,04 kWh
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας µε λαµπτήρα φθορισµού: 142,35 kWh
- Εξοικονόµηση ενέργειας ετησίως: 75,4% - Μείωση εκποµπής CO2 ετησίως:
84 kg
- παραδοχές υπολογισµού: λειτουργία 12 ώρες ανά ηµέρα, 365 ηµέρες ανά
έτος, εκποµπή CO2: 0,78 kg/kWh)
Η µεγάλη διάρκεια ζωής των λαµπτήρων LED, σε συνδυασµό µε τη χαµηλή
κατανάλωση ενέργειας, τους καθιστούν µια από τις πιο συµφέρουσες και
αποδοτικές επενδύσεις για επαγγελµατίες, που χρησιµοποιούν το φωτισµό
για πολλές ώρες.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι προσφέρονται λύσεις αντικατάστασης
σχεδόν όλων των λαµπτήρων παλαιάς τεχνολογίας, όπως των λαµπτήρων
γενικής χρήσης Ε14, Ε27, Ε40, των λαµπτήρων φθορισµού Τ8 - Τ5 - PL,
προβολέων, φωτιστικών δρόµου, spot light, σε έκδοση dimmable ή απλή.
Η ενηµέρωση των καταναλωτών 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
εξοικονόµησης ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Για περισσότερες πληροφορίες
Βελιάνης Ιωάννης
∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,
Α.Π.Θ.
∆ιαχειριστής της εταιρείας
Τεχνοµηχανική Ε.Π.Ε.
LEDGR, LED φωτισµός
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JC ENERGY

Μελέτη, κατασκευή & συντήρηση Φ/Β σταθµών και ενεργειακών
έργων
JC ENERGY

Η εταιρεία JC ENERGY ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2007 έχοντας σαν
αντικείµενο τις εφαρµογές συστηµάτων παραγωγής ενέργειας από
Ανανεώσιµες Πηγές. Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του κλάδου των
φωτοβολταϊκών, η JC ENERGY δραστηριοποιήθηκε κυρίως σε αυτόν τον
κλάδο αποκτώντας έτσι µεγάλη εµπειρία. Παράλληλα ανέπτυξε ένα
ευρύτατο πλαίσιο υπηρεσιών κατάλληλα προσαρµοσµένων στην υποστήριξη
επενδύσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά
συστήµατα στη χώρα µας.
Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευµένους µηχανικούς και άρτια εκπαιδευµένο
τεχνικό προσωπικό προσφέροντας έτσι ολοκληρωµένες υπηρεσίες ΜΕΛΕΤΗΣ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ φωτοβολταϊκών σταθµών και ενεργειακών
έργων.
Στην κατασκευή των φωτοβολταϊκων εγκαταστάσεων εφαρµόζεται η
διαδικασία που επιβάλλει το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 το
οποίο έχει αποκτήσει η εταιρεία από τον γερµανικό οργανισµό TUV.
Συγκεκριµένα η εταιρεία
- αναλαµβάνει τον σχεδιασµό, τη µελέτη, την εγκατάσταση και την
τεχνική υποστήριξη φωτοβοταϊκων σταθµών και ενεργειακών έργων.
- εκµεταλλευόµενη την εξειδίκευση των µηχανικών έχει δηµιουργήσει
τµήµα συντήρησης των συστηµάτων ηλιακής ιχνηλάτησης της
DEGERenergie
- το τελευταίο τετράµηνο έχει κατασκευάσει έργα ισχύος 700 Kw,
βρίσκονται σε εξέλιξη τρία έργα ισχύος 300 kW ενώ µεχρι τέλους του
έτους αναµένεται να ολοκληρωθούν άλλα πέντε έργα.
- η εταιρεία επίσης αναλαµβάνει και έργα µικρότερης ισχύος (οικιακής
χρήσης) και ήδη έχει εγκαταστήσει µονάδες σε στέγες σε όλη την
Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες
Ιωάννης Ξύδης
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Η οµάδα συνεργατών της εταιρείας αποτελείται από τρεις µηχανικούς
(µηχανολόγος µηχανικός, ηλεκτρολόγος µηχανικός, µηχανικός παραγωγής και
διοίκησης), έναν τεχνικό πληροφορικής για την παρακολούθηση των
σταθµών, τέσσερεις πωλητές για τις περιοχές Κρήτης, Πελοποννήσου,
Στερεάς Ελλάδας και Βόρειας Ελλάδας, καθώς επίσης και υπεύθυνο
επικοινωνίας και προώθησης. Η εταιρεία έχει στο δυναµικό της συνεργεία
για όλες τις φάσεις κατασκευής των φωτοβολταϊκών σταθµών.
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∞ºπ∂ƒøª∞
ÛÙËÓ

Στο Επίκεντρο της Ενέργειας

™∆∞ ¶§∞π™π∞ ∆∏™ ¢π∂£¡√À™
∂∫£∂™∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ 2012
77η ∆ΕΘ. Αλώβητη απο την κρίση
Με παρακαταθήκη τη σηµαντική αύξηση της συµµετοχής των πρωτοεµφανιζόµενων ιδιωτών εκθετών σε
µεγάλα θεµατικά αφιερώµατα, όπως η EnergyLand, περατώθηκε η 77η ∆ΕΘ, η οποία ολοκληρώθηκε µε µικρή
µείωση της επισκεψιµότητας, παρόλο που είχε να “αντιπαλέψει” µε την ιδιαίτερα αρνητική ψυχολογία, που
διακατέχει την αγορά, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.
Επίκεντρο της µεγάλης αυτη Γενικής Έκθεσης ήταν το θεµατικό αφιέρωµα EnergyLand στα περίπτερα 7 & 13,
όπου παρουσιάστηκε η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε συστήµατα και εναλλακτικές µορφές ενέργειας,
θέρµανσης και ψύξης, για κάθε σπίτι ή επαγγελµατικό χώρο.
Οι λύσεις για τη θέρµανση βρίσκονται, ούτως η άλλως, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενόψει του χειµώνα,
καθώς από φέτος ισχύει η εξίσωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης.
Οι καταναλωτές, που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, σε σχέση µε τα συστήµατα θέρµανσης, που καίνε
πετρέλαιο, είχαν τη δυνατότητα στην ENERGYLAND κάτω από µία «στέγη» να δουν όλες τις διαθέσιµες
τεχνολογίες και εταιρίες της ελληνικής αγοράς.
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Στα συστήµατα θέρµανσης, τα οποία παρουσιάστηκαν στην 77η ∆ΕΘ, περιλαµβάνονταν όσα χρησιµοποιούν
pellet, ξύλο και φυσικό αέριο, αλλά και ηλιακή ενέργεια, καθώς και γεωθερµία. Την ίδια στιγµή, παρούσες
ήταν και οι εταιρίες φωτοβολταϊκών συστηµάτων, πολλές απ’ τις οποίες αθροίζαν στα περίπτερα τους πολλές
και δοκιµασµένες λύσεις όχι µόνο παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο, αλλά και θέρµανσης-ψύξης.
Το αφιέρωµα της ENERGYLAND τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
Χορηγοί 77ης ∆ΕΘ
OΠΑΠ: MEΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ • 3DsEnergy: ΧορηγόςαφιερώµατοςENERGYLAND & DOMISIS • WIND:
Xορηγόςαφιερώµατος E-GAMING • ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ: Χορηγός αφιερώµατος MUSICEVENTSLIVE • OLYMPICAIR:
Επίσηµος Αεροµεταφορέας • CORAL GAS: ΧορηγόςαφιερώµατοςAUTOLAND-CAR & GAS
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Βραβεία και επαίνους σ’ όσες εκθεσιακές συµµετοχές ξεχώρισαν απένειµαν την Κυριακή 16 Σεπτεµβρίου ο
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων της Helexpo, κ. Πάρις Μαυρίδης και ο Αντιπρόεδρος της Helexpo, κ. Γιώργος
Μαραντέλος.
Τα βραβεία είναι τα ακόλουθα:
Βραβεία καλύτερης δηµιουργίας στεγασµένου χώρου
AVANT-GARDEENERGY • ΑΤΤΙΚΟΜΕΤΡΟΑ.Ε. • WIND ΕΛΛΑΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΑΕΒΕ
Βραβεία καλύτερης δηµιουργίας υπαίθριου χώρου
∆ΕΗ Α.Ε. • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
Έπαινοι
PROFILGROUP BIRBOUTSOUKIS & CO • ΜΟΡΦΕΑΣ
Ειδικά Βραβεία ∆ιοργανωτή
ΟΠΑΠ Α.Ε. • ΦΟΙΡΟΣ ΗΟΜΕ • ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι. ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ 3DSENERGY • EΡΤ 3 • ΥΦΑΝΤΙ∆Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ
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ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επιβλητική παρουσία

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στην 77η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που έγινε από τις 8 έως τις 16
Σεπτεµβρίου 2012, συµµετείχε µε µεγάλη επιτυχία η ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ.
Σε έναν άνετο και φιλικό χώρο, διαµορφωµένο λειτουργικά και µε έµπνευση,
η ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ υποδέχτηκε τους εκατοντάδες επισκέπτες της, συνεργάτες
και καταναλωτικό κοινό, για να τους ενηµερώσει γύρω απ’ τα προϊόντα και τις
δραστηριότητές της.
Παρουσίασε τα προϊόντα της σε όλους τους τοµείς στους οποίους
δραστηριοποιείται, ενηµέρωσε το κοινό για τα οφέλη της εναλλακτικής
ενέργειας και τίµησε την παρουσία της στη ∆.Ε.Θ. µε ειδικές προσφορές.
Με την ευρεία γκάµα των υπηρεσιών της και µε την πελατοκεντρική της
φιλοσοφία, η ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ αναδείχτηκε ως µία από τις πλέον αξιόπιστες
εταιρείες για την κατασκευή και εγκατάσταση Φ/Β καθώς και συστηµάτων
ηλιοθερµίας, γεωθερµίας, θέρµανσης και του αυτόνοµου φωτοβολταϊκού
συστήµατος ΟΙΚΟbox, η έξυπνη λύση που διασφαλίζει την αυτονοµία στο
ρεύµα.
Πρωτοπόρος στον ενεργειακό τοµέα και µε πολυετή πείρα η ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
προσφέρει γρήγορα και αξιόπιστα κορυφαίες λύσεις στις Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας και την Εναλλακτική Ενέργεια. Πείρα, υψηλή τεχνογνωσία και
ιδιαίτερα δυναµική παρουσία στην αγορά, την κάνουν τη φυσική επιλογή του
απαιτητικού καταναλωτή. Χαρακτηριστικά που φάνηκε να εκτιµούν και οι
επισκέπτες της ∆.Ε.Θ. καθώς η παρουσία της εταιρίας στέφθηκε µε µεγάλη
επιτυχία.
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MECHANO SOLAR

Έντονη παρουσία

MECHANO SOLAR

Με µία άκρως εντυπωσιακή παρουσία στην Energyland της 77ης ∆ΕΘ, η
εταιρεία Mechano Solar παρουσίασε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
H Mechano Solar έχοντας στο ενεργητικό της πολλά και µεγάλα έργα µέσης
αλλά και µεγάλης κλίµακας έργων, απέδειξε στο επενδυτικό κοινό της ότι
µπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του και να παραδώσει απόλυτα
ολοκληρωµένη την εγκατάσταση µε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Η 25ετής
εµπειρία στον σχεδιασµό και στην ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων
αποτελεί συγκριτικό της πλεονέκτηµα.
Με γνώµονα την µεγιστοποίηση της απόδοσης, τη διάρκεια της επένδυσης
αλλά και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επιλέγει τα πλέον αξιόπιστα και
αναγνωρισµένα προϊόντα της αγοράς.
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ECON 3

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην Energyland

ECON 3

Το περιοδικό Econ3 και η εταιρεία ProfilGroup, συνεπείς στο ραντεβού τους
στο χώρο της Ενέργειας έδωσαν το παρών στο θεµατικό αφιέρωµα της
Energyland στην 77η ∆ΕΘ, µε ένα λιτό αλλά λειτουργικό περίπτερο, το οποίο
κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών αλλά και να αποσπάσει
τις καλύτερες κριτικές των διοργανωτών της Έκθεσης.
Αποτέλεσµα αυτών, ήταν η βράβευση του περιπτέρου για την προσεγµένη
συµµετοχή της εταιρείας στην Energyland. Το Stand του Econ3 ήταν πόλος
έλξης για ποικίλες συζητήσεις και συνεργασίες. Αξιοσηµείωτο είναι το
γεγονός ότι η Profilexpo, τµήµα της Profilgroup, σχεδίασε και υλοποίησε τα
περίπτερα των εταιριών: Avant-Garde, Clock Work, Mechano Solar,
Οικοενέργεια και Elith.

ART THERM

Επιτυχη συµµετοχή

ART THERM

Η εταιρεία Art Therm µε θερµαντικά εκτυπώσιµα πάνελ, σε διάφορες και
ποικίλες εκτυπώσεις κατάφερε να αλλάξει την αισθητική του χώρου σε
συνδυασµό µε την µέγιστη απόδοση και εξοικονόµηση ενέργειας έως και 50%
σε σχέση µε τα συµβατικά θερµαντικά µέσα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο).
Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα θέρµανσης µε υγιεινό και φυσικό τρόπο.
Το σύστηµα αυτό, πείθει κυρίως λόγω της απλής εγκατάστασης, της εφ όρου
ζωής απαλλαγής από συντήρηση, της ευελιξίας στην τοποθέτηση και του
γοητευτικού design.
Τα θερµαντικά σώµατα είναι έτσι κατασκευασµένα, ώστε να µπορεί κανείς να
τα τοποθετήσει χάρη στα κρυφά κρατήµατα τους σε κάθε τοίχο και µε ένα
επιπλέον κράτηµα στην οροφή.
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AVANT GARDE

Ιδιαίτερη παρουσία

AVANT GARDE

Σε ένα χώρο µε ιδιαίτερα τονισµένο το αισθητικό κοµµάτι, η εταιρεία Avant
Garde Energy, ειδικευόµενη σε µία από τις σηµαντικότερες εφαρµογές των
Α.Π.Ε, τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, κατάφερε για ακόµη µία φορά να
κεντρίσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών.
Στηριζόµενη στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, την εξειδίκευση και
την εµπειρία του προσωπικού της, ενηµέρωσε το κοινό για τα πλεονεκτήµατα
εγκατάστασης Φ/Β Συστηµάτων, των ηλιακών εφαρµογών και της βιοµάζας.
Χρησιµοποιώντας πιστοποιηµένα υλικά από διεθνώς καταξιωµένους
κατασκευαστές και εξασφαλίζοντας µεγαλύτερες εγγυήσεις, η Avant Garde
Energy τοποθετεί ψηλά τον πήχη εκµηδενίζοντας τον ανταγωνισµό.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, την τελευταία ηµέρα διεξαγωγής της Έκθεσης,
η Avant Garde απέσπασε το βραβείο καλύτερης δηµιουργίας στεγασµένου
χώρου, το οποίο απένειµαν οι αρµόδιοι της διοργανώτριας εταιρείας, Helexpo.

CLOCK WORK

Με επιτυχία στέφθηκε η παρουσία της εταιρείας
CLOCK WORK

Με µεγάλη επιτυχία στέφθηκε για ακόµη µία φορά η συµµετοχή της Clock
Work στην 77η ∆ΕΘ- ENERGYLAND. Η εταιρεία µε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό
περίπτερο έδωσε απαντήσεις σε θέµατα όχι µόνο παραγωγής ενέργειας από
τον ήλιο αλλά και σε αυτόνοµα συστήµατα-συνδιαχείρησης όπως επίσης και
σε συστήµατα θέρµανσης.
Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε το καταναλωτικό κοινό στο σύστηµα αυτόνοµης
ενέργειας-συµπαραγωγής(Πανδώρα), όπως επίσης στα συστήµατα θέρµανσης
που αντιπροσωπεύει.
Η εµπειρία και η τεχνογνωσία των ανθρώπων της Clock Work, µε τη συνέπειά
τους, απέδειξαν ότι το κοινό µπορεί να τους εµπιστεύεται.
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EASY SOLAR

Πρώτη παρουσία

EASY SOLAR

Η Easy Solar στην 1η παρουσία της στην Energyland της 77ης ∆ΕΘ, µε πλήρη
γκάµα ηλιακών συστηµάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και θέρµανσης,
κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού και να
ενηµερώσει πλήρως για το ενεργειακό ηλιακό σύστηµα.
Κατασκευασµένο µε πιστοποιηµένη τεχνογνωσία και µε τις υψηλότερες
προδιαγραφές ποιότητας, οι ηλιακοί θερµοσίφωνες Easy Solar εγγυώνται την
µέγιστη δυνατή απόδοση.

ELITH

Η πρώτη ελληνική εταιρεία στο χώρο της υπέρυθρης
θέρµανσης
ELITH

Η Elith, πρώτη ελληνική εταιρεία στο χώρο της υπέρυθρης θέρµανσης, έδωσε
για ακόµη µία φορά το δυναµικό παρών της στην 77Η ∆ΕΘ και στο ειδικό
αφιέρωµα της Energyland, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες της να
δουν και να ενηµερωθούν από κοντά για τα συστήµατα υπέρυθρης
ακτινοβολίας.
Με µοναδικά σχέδια και χρώµατα από ελληνικό µάρµαρο εντυπωσίασε και
παράλληλα απέδειξε ότι η αισθητική του χώρου συνάδει αρµονικά µε την
εξοικονόµηση ενέργειας. Το τεχνικά καταρτισµένο προσωπικό της εταιρείας
έδωσε λύσεις σε κάθε είδους ερωτήσεις του κοινού.
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ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
άρθρο:
Πάνος Κοσµόπουλος, Αν. Καθηγητής, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού
Κτιρίων και Οικισµών
Αθηνά Καντζιούρα, Μηχανικός Περιβάλλοντος ∆ΠΘ, MSc, Υποψηφία ∆ιδάκτωρ
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών, ∆ΠΘ

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΑΣ
άρθρο:
Παναγιώτης Κοταρίδης, Σύµβουλος φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
άρθρο:
Αναστάσιος Μουµτζάκης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής του ΠΜΣ Περιβαλλοντική Μηχανική & Επιστήµη, Τµήµα
Μηχανικών Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.
Πάνος Κοσµόπουλος, Αν. Καθηγητής, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού
Κτιρίων και Οικισµών

FACILITY MANAGEMENT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕ
άρθρο:
Χριστόφορος Παπανικολάου, Μηχ. & Αερ. Μηχανικός - MBA General Manager PVFM Ltd
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√ƒ£∏
∂¶∞¡∞§∏æ∏
Στο τεύχος 22 Ιουλίου Αυγούστου δηµοσιεύτηκε το
άρθρο:
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΠΡΑΣΙΝΑ ∆ΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ROOF
GARDENS.
Εκ παραδροµής συντάκης
του άρθρου αναφέρθηκε η
Γεωργιάδου Έλλη
αντί του πραγµατικού
συντάκτη που είναι ο κος
Κοτοπούλης Γρηγόρης,
Γεωπόνος Γ.Π.Α. της
εταιρίας Egreen
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ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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άρθρο:
Πάνος Κοσµόπουλος,
Αν. Καθηγητής, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου
Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων
και Οικισµών
Αθηνά Καντζιούρα
Μηχανικός Περιβάλλοντος ∆ΠΘ, MSc, Υποψηφία
∆ιδάκτωρ
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού
Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών, ∆ΠΘ

Ο αστικός σχεδιασµός και οι ανθρωπογενείς
δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στα
σύγχρονα αστικά κέντρα διαµορφώνουν το αστικό
περιβάλλον και τις συνθήκες διαβίωσης. Ο αστικός
σχεδιασµός, τα δοµικά υλικά και τα υλικά κάλυψης
των επιφανειών, η απόσταση µεταξύ γειτονικών
οικοδοµηµάτων, το ύψος και ο προσανατολισµός
των κτιρίων είναι µερικοί από τους παράγοντες που
επιδρούν στη διαµόρφωση του αστικού
µικροκλίµατος. Οι παράγοντες αυτοί µεταβάλλουν
τις µικροκλιµατικές συνθήκες σε διαφορετικές
περιοχές του ίδιου αστικού ιστού και επιδρούν στη
εµφάνιση των φαινοµένων της αστικής θερµικής
νησίδας, της αστικής χαράδρας και στη
διαµόρφωση βιώσιµων συνθηκών στα αστικά
κέντρα.
Η µελέτη αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση της
επίδρασης της αστικής µορφολογίας σε
µικροκλιµατικές συνθήκες. Σκοπός της έρευνας
είναι να µελετήσει πώς η πολεοδοµική
διαµόρφωση του αστικού ιστού, το ύψος των
κτιρίων, το πλάτος των δρόµων, οι επιφανειακές
θερµοκρασίες, οι εποχιακές µεταβολές και τα
µορφολογικά χαρακτηριστικά µιας περιοχής
επιδρούν στη διαµόρφωση των µικροκλιµατικών
συνθηκών στην περιοχή.
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« Μελέτη µορφολογικών και
µικροκλιµατικών
χαρακτηριστικών στο αστικο
κέντρο της Θεσσαλονίκης »

Η περιοχή µελέτης βρίσκεται στο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στα
πλαίσια της πειραµατικής διαδικασίας καταµετρήθηκαν και καταγράφηκαν
επιφανειακές θερµοκρασίες και οι επικρατούσες µικροκλιµατικές συνθήκες.
Οι παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την συγκριτική
αξιολόγηση και ανάλυση των δεδοµένων µπορεί να συνεισφέρει στον αστικό
σχεδιασµό και στην βιώσιµη ανάπτυξη των σύγχρονων αστικών κέντρων.

Εικόνα 1: Θερµοφωτογράφηση προσόψεων οικοδοµηµάτων

Περιοχή µελέτης
Στο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει
τµήµατα των δρόµων της Αγίας Σοφίας και Μητροπόλεως. Κεντρικός άξονας
επιλογής για τη διεξαγωγή των µετρήσεων ήταν η διασταύρωση των δρόµων
αυτών. Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα για συγκριτική επεξεργασία και
ανάλυση των δεδοµένων για διαφορετικούς προσανατολισµούς δρόµων, που
βρίσκονται όµως πλησίον, της ίδιας περιοχής. Έτσι, κατά την ανάλυση των
επιφανειακών θερµοκρασιών και των µικροκλιµατικών παραµέτρων
λαµβάνεται υπόψη ο προσανατολισµός του δρόµου, η θέση του κτιρίου κατά
µήκος της αστική χαράδρας και το ύψος του σηµείου µέτρησης.
Η περιοχή µελέτης στη διασταύρωση Αγίας Σοφίας µε Μητροπόλεως βρίσκεται
στο αστικό και εµπορικό κέντρο της περιοχής και πλησίον της θάλασσας.
Πλήθος εµπορικών, οικονοµικών και άλλων δραστηριοτήτων λαµβάνουν χώρα
στην περιοχή αυτή, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί χώρο προσπέλασης µεγάλου
αριθµού πεζών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η διέλευση αξιόλογου
πλήθους ανθρώπων αποτελεί κίνητρο για την επιλογή της περιοχής µελέτης,
προκειµένου να µελετηθεί τµήµα του αστικού κέντρου όπου λαµβάνουν χώρα
ανθρωπογενείς δραστηριότητες και είναι µείζονος σηµασίας η εξασφάλιση
βιώσιµου περιβάλλοντος και ικανοποιητικών συνθηκών άνεσης του αστικού
µικροκλίµατος.

Εικόνα 2: Θερµοκρασιακή
αποτύπωση αστικής
χαράδρας
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Γεωµετρικά χαρακτηριστικά περιοχής
Στα ∆υτικά, εκατέρωθεν του δρόµου υπάρχουν οικοδοµήµατα 5-7 ορόφων. Ο
λόγος H/W της δυτικής αστικής χαράδρας είναι ίσος µε H/W=1.8.
Ο Βόρειος δρόµος µελέτης έχει µέσο ύψος οικοδοµών (5-8 ορόφους). Ο
λόγος H/W της αστικής χαράδρας είναι H/W=1.4.
Στον Ανατολικό δρόµο, από τη µία πλευρά είναι η Μητρόπολη και από την
άλλη οικοδοµήµατα, 4-8 ορόφων.
Στο Νότιο δρόµο, από τη µια πλευρά είναι η Μητρόπολη και διώροφο
νεοκλασικό και από την άλλη οικοδοµήµατα 4-6 ορόφων.
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Μεθοδολογία
Κάθε δρόµος εξετάζεται ως προς τις δύο απέναντι πλευρές. Για τη µελέτη των
επιφανειακών θερµοκρασιών, αποτυπώθηκαν οι θερµοκρασίες των κάθετων
επιφανειών του εξωτερικού κελύφους των προσόψεων των οικοδοµών. Σε
κάθε δρόµο µελετώνται οι κάθετες επιφάνειες διαδοχικών οικοδοµών, από τη
διασταύρωση προς το εσωτερικό της αστικής χαράδρας. Επίσης,
αποτυπώνεται η θερµοκρασιακή διακύµανση των επιφανειών από το ισόγειο
της οικοδοµής και για κάθε όροφο υπεράνω.
Ταυτόχρονα, γινόταν καταγραφή µικροκλιµατικών παραγόντων σε ύψος 1.5m,
µε φορητό µετεωρολογικό όργανο, στη µέση των τεσσάρων δρόµων µελέτης.

« Μελέτη µορφολογικών και
µικροκλιµατικών
χαρακτηριστικών στο αστικο
κέντρο της Θεσσαλονίκης »

Εικόνα 3: Σηµεία
Μέτρησης στην
περιοχή µελέτης,
Μητροπόλεως-Αγίας
Σοφίας

Στην Εικ. 3 αποτυπώνονται οι θέσεις µέτρησης στους δρόµους µελέτης και η
ονοµατολογία των θέσεων εκατέρωθεν των δρόµων και των σηµείων µέτρησης.
Στις θέσεις µέτρησης, όπως φαίνονται στην Εικ.3, γινόταν καταγραφή
µικροκλιµατικών παραγόντων µε αυτόµατα καταγραφικά, σε διαφορετικά
ύψη. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα παρατήρησης της µεταβολής της
θερµοκρασίας του αέρα Tair σε διαφορετικές θέσεις, τόσο κατά µήκος της
αστικής χαράδρας, όσο και σε διαφορετικά ύψη.
Παρατηρήσεις- Αποτελέσµατα
Από την επεξεργασία και ανάλυση των µικροκλιµατικών δεδοµένων και των
επιφανειακών θερµοκρασιών προκύπτουν παρατηρήσεις ως προς την
θερµοκρασιακή διακύµανση των επιφανειών στη διάρκεια της ηµέρας, σε
διαφορετικές εποχιακές περιόδους και διαφορετικούς προσανατολισµούς
στην ίδια περιοχή µελέτης.
Επίσης, γίνεται συγκριτική ανάλυση της µεταβολής και της διακύµανσης της
θερµοκρασίας του αέρα µεταξύ µίας περιαστικής περιοχής (Αεροδρόµιο) και
της περιοχής µελέτης στο αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς και µεταξύ
διαφορετικών θέσεων κατά µήκος και καθ’ύψος αστικών χαραδρών.
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« Μελέτη µορφολογικών και
µικροκλιµατικών
χαρακτηριστικών στο αστικο
κέντρο της Θεσσαλονίκης »

Α. Θερµοκρασιακή διακύµανση κατακόρυφων επιφανειών
Στο δρόµο µε ∆υτικό προσανατολισµό (δυτική αστική χαράδρα) παρατηρείται
πως η µέγιστη επιφανειακή θερµοκρασία για όλους τους ορόφους των
οικοδοµηµάτων, τον Μάιο, παρατηρείται στις 14:00µµ, και στις δύο θέσεις
εκατέρωθεν του δρόµου (Εικ. 4).

Εικόνα 4: Μέγιστη επιφανειακή θερµοκρασία, Μάιος, θέση ∆υτικά-Β

Τον Αύγουστο, οι κάθετες επιφάνειες προσεγγίζουν τη µέγιστη θερµοκρασία
µία ώρα αργότερα, στις 15:00µµ.
Τον Ιούλιο, οι επιφανειακές θερµοκρασίες παρουσιάζουν τοπικό µέγιστο στις
10:00πµ που ακολουθείται από µία πτώση θερµοκρασίας στις 11:00πµ για να
αυξηθεί σταδιακά η επιφανειακή θερµοκρασία στο σύνολο σχεδόν των
ορόφων µέχρι τις 14:00-15:00µµ. (Εικ. 5).

Εικόνα 5: Επιφανειακή θερµοκρασία οικοδοµήµατος στο εσωτερικό αστικής χαράδρας,
Ιούλιος, θέση ∆υτικά-Β.

Συγκρίνοντας τις επιφανειακές θερµοκρασίες για κάθε αντίστοιχο όροφο του
τµήµατος που βρίσκεται στην αρχή της αστικής χαράδρας και του
οικοδοµήµατος στο εσωτερικό της χαράδρας προκύπτει ότι στο σύνολο των
µετρήσεων, η επιφανειακή θερµοκρασία των πρώτων ορόφων του
οικοδοµήµατος στην αρχή της χαράδρας είναι υψηλότερες σε σχέση µε τους
υψηλότερους ορόφους. Σε αντίθεση, οι επιφανειακές θερµοκρασίες στο
εσωτερικό της χαράδρας τις πρωινές ώρες είναι υψηλότερες στους
χαµηλότερους ορόφους και τις απογευµατινές στους υψηλότερους ορόφους.
92
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« Μελέτη µορφολογικών και
µικροκλιµατικών
χαρακτηριστικών στο αστικο
κέντρο της Θεσσαλονίκης »

Στην αστική χαράδρα Βόρεια παρατηρείται ένα τοπικό µέγιστο των
επιφανειακών θερµοκρασιών στις 11:00πµ, και στις δύο πλευρές εκατέρωθεν
του δρόµου. Η µέγιστη θερµοκρασία στην Βόρεια-Α θέση εµφανίζεται στις
18:00µµ και στη συνέχεια ακολουθεί σταδιακή πτώση της επιφανειακής
θερµοκρασίας. Στη θέση Βόρεια-∆ η επιφανειακή θερµοκρασία µετά το
µέγιστο στις 11:00πµ, αρχίζει και σταδιακά ελαττώνεται.
Στον δρόµο Ανατολικά, στη θέση Ανατολικά-Β, η µέγιστη επιφανειακή
θερµοκρασία τον Ιούλιο παρατηρείται στις 19:00µµ και τον Αύγουστο στις
17:00µµ. Στη θέση Ανατολικά-Ν (απέναντι πλευρά) η µέγιστη θερµοκρασία
επιφανειών παρατηρείται δύο ώρες νωρίτερα. Οι πρώτοι όροφοι έχουν τις
υψηλότερες επιφανειακές θερµοκρασίες από τους υπόλοιπους ορόφους (Εικ. 6).

Εικόνα 6: Επιφανειακή θερµοκρασία, Αύγουστος, θέση Ανατολικά-Β

Στη θέση Νότια-Α οι µέγιστες επιφανειακές θερµοκρασίες παρατηρούνται
στις 17:00µµ-18:00µµ, ενώ στην απέναντι θέση Νότια-∆, στις 11:00πµ12:00πµ. Μετά την εµφάνιση της µέγιστης τιµής ακολουθεί σταδιακή πτώση
των επιφανειακών θερµοκρασιών. Επίσης, παρατηρείται πως οι πρώτοι
όροφοι χαρακτηρίζονται από υψηλότερες θερµοκρασίες επιφανείας (Εικ. 7).

Εικόνα 7: Επιφανειακή θερµοκρασία, Αύγουστος, θέση Νότιο-∆

Όσον αφορά στη θερµοκρασία του αέρα σε ύψος 1.5m, στο εσωτερικό των
δρόµων µελέτης, παρατηρείται πως αυτή είναι υψηλότερη από ό,τι στην
περιαστική περιοχή (Αεροδρόµιο) και του µετεωρολογικού σταθµού της πόλης
που βρίσκεται πλησίον της περιοχής µελέτης.
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« Μελέτη µορφολογικών και
µικροκλιµατικών
χαρακτηριστικών στο αστικο
κέντρο της Θεσσαλονίκης »

Β. Συγκριτική µελέτη και αξιολόγηση θερµοκρασίας αέρα
Στο Β κύκλο µετρήσεων γίνεται καταγραφή και ανάλυση των µικροκλιµατικών
χαρακτηριστικών της περιοχής µελέτης σε διαφορετικά ύψη και κατά µήκος
των δρόµων µελέτης.
Σε κάθε δρόµο, τα όργανα µέτρησης και καταγραφής τοποθετήθηκαν σε τρεις
οικοδοµές κατά µήκος του δρόµου, σε διάφορα ύψη. Η πρώτη βρίσκεται στην
αρχή της αστικής χαράδρας, η δεύτερη στη µέση κατά µήκος του δρόµου και
η τρίτη στη µέγιστη δυνατή απόσταση από την αρχή της χαράδρας.
Για κάθε µήνα υπολογίστηκε ο ωριαίος µέσος όρος από το σύνολο των
µετρήσεων που διεξήχθησαν κάθε αντίστοιχο µήνα. Στα διαγράµµατα
παρουσιάζεται η ωριαία διακύµανση της θερµοκρασίας του αέρα και η
διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ σηµείων που βρίσκονται στην ίδια θέση κατά
µήκος του δρόµου αλλά σε διαφορετικά ύψη, καθώς και µεταξύ σηµείων που
βρίσκονται στο ίδιο ύψος αλλά δε διαφορετικές θέσεις κατά µήκος του
δρόµου. Στην ανάλυση των διαγραµµάτων, διερευνάται η εµφάνιση των
µέγιστων τιµών και οι θερµοκρασιακές διακυµάνσεις, καθώς επίσης και η
διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ του σταθµού στο Αεροδρόµιο (όπου
παρατηρούνται οι χαµηλότερες θερµοκρασίες αέρα) και του σηµείου
µέτρησης στο αστικό κέντρο µε την υψηλότερη θερµοκρασία στο σύνολο των
ωρών της ηµέρας. Οι φορητοί µετεωρολογικοί σταθµοί καταγραφής
τοποθετήθηκαν σε διαφορετικά ύψη: 4m, 7m, 16m, 22m και 25m.
Στα διαγράµµατα παρακάτω ο συµβολισµός που χρησιµοποιείται προέρχεται
από τη συντοµογραφία του ονόµατος του δρόµου, τη θέση της οικοδοµής
κατά µήκος της αστικής χαράδρας και το ύψος µέτρησης. Π.χ. ο συµβολισµός
25Ag1 αναφέρεται στην 1η οικοδοµή, στον δρόµο της Αγίας Σοφίας, σε ύψος
µέτρησης 25m.
Στον Πίνακα 1 γίνεται σύγκριση της θερµοκρασίας αέρα Τair για κάθε µήνα,
µεταξύ διαφορετικών θέσεων κατά µήκος των δρόµων µελέτης και σε
διαφορετικά ύψη.

Πίνακας 1: Σύγκριση θερµοκρασίας
αέρα για κάθε µήνα στους δύο
δρόµους µελέτης
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Παρατηρείται ότι η θερµοκρασία του αέρα κατά τη διάρκεια του 24/ώρου
είναι κυρίως υψηλότερη σε ύψος 4 και 7m από ότι στα 16 και 25m (Εικ. 8).
Εποµένως, η θερµοκρασία του αέρα είναι υψηλότερη στα χαµηλότερο
επίπεδα του αστικού ιστού, κοντά στα επίπεδο των πεζών.

« Μελέτη µορφολογικών και
µικροκλιµατικών
χαρακτηριστικών στο αστικο
κέντρο της Θεσσαλονίκης »

Εικόνα 8: Θερµοκρασία αέρα, Φεβρουάριος, αστική χαράδρας Αγίας Σοφίας

Η θερµοκρασία του αέρα στο εσωτερικό της χαράδρας στην οδό
Μητροπόλεως (Εικ. 9), σε ύψος 4m και 7m, κατά τη διάρκεια της ηµέρας, είναι
υψηλότερη πλησίον της διασταύρωσης από ότι στο µέσο και στο τέλος τους
δρόµου. Ανάµεσα στα σηµεία µέτρησης που βρίσκονται στο µέσο της
χαράδρας και στο τέλος, υψηλότερες θερµοκρασίες αέρα παρατηρήθηκαν
στα σηµεία που βρίσκονται στο τέλος, εκτός από τη διάρκεια της νύχτας. Το
γεγονός ότι υψηλότερες θερµοκρασίες αέρα παρατηρούνται σε σηµεία που
βρίσκονται στα άκρα που οριοθετούν την αστική χαράδρα (αρχή και τέλος)
κατά τη διάρκεια της ηµέρας, οφείλεται στην αστική γεωµετρία και στη
δυνατότητα πρόσβασης της ηλιακής ακτινοβολίας.

Εικόνα 9: ∆ιαφορά θερµοκρασίας αέρα σε διαφορετικές θέσης της αστικής χαράδρας,
Απρίλιος

Στην Αγ. Σοφίας, η θερµοκρασία του αέρα στη διάρκεια της ηµέρας, στα 4m
ύψος, είναι υψηλότερη στη θέση που βρίσκεται πλησίον της παραλίας (Αg3)
και το πλάτος του δρόµου είναι µεγαλύτερο από ότι στο Ag1 που βρίσκεται σε
δρόµο µε µικρότερο πλάτος.
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« Μελέτη µορφολογικών και
µικροκλιµατικών
χαρακτηριστικών στο αστικο
κέντρο της Θεσσαλονίκης »

Εικόνα 10: ∆ιαφορά Θερµοκρασίας Αέρα µεταξύ διαφορετικών υψών, Ιούλιος, Αγ.
Σοφίας

Συµπεράσµατα
Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά της αστικής γεωµετρίας, ο προσανατολισµός,
τα υλικά, οι εποχιακές διακυµάνσεις είναι σηµαντικοί παράγοντες που
επηρεάζουν τη θερµική συµπεριφορά των επιφανειών, µικροκλιµατικά
στοιχεία στα αστικά κέντρα και διαµορφώνουν τις συνθήκες στο εσωτερικό
των αστικών χαραδρών.
Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν η θερµοκρασιακή διακύµανση κάθετων
επιφανειών και οι µικροκλιµατικές συνθήκες σε 12ωρη και 24ώρη βάση, σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους κατά την διάρκεια του έτους, στο αστικό
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από την ανάλυση και τη συγκριτική αξιολόγηση των
δεδοµένων παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:
Η χρονική στιγµή που παρατηρείται η µέγιστη επιφανειακή θερµοκρασία
µεταβάλλεται αναλόγως τον προσανατολισµό, το ύψος της θέσης µέτρησης,
της συνθήκες ηλιασµού και σκιασµού από τα απέναντι οικοδοµήµατα.
Στο δρόµο µε ∆υτικό προσανατολισµό η ώρα εµφάνισης της µέγιστης
επιφανειακής θερµοκρασίας παρατηρείται πως µεταφέρεται χρονικά από τις
14:00µµ στις 15:00µµ, το διάστηµα από τον Μάιο µέχρι τον Αύγουστο. Στο
δρόµο Βόρεια, ο προσανατολισµός επιδρά σηµαντικά στην επιφανειακή
θερµοκρασία. Η µέγιστη θερµοκρασία επιφανείας στη θέση Βόρεια-Α
παρατηρείται τις πρωινές ώρες, 11:00πµ, ενώ για την άλλη θέση εκατέρωθεν
του δρόµου, Βόρεια-∆, τις απογευµατινές ώρες στις 18:00µµ.. Στο δρόµο
Ανατολικά, από την ανάλυση των δεδοµένων προκύπτει ότι τον Ιούλιο η
µέγιστη επιφανειακή θερµοκρασία σε όλους τους ορόφους παρατηρείται
κατά δύο ώρες νωρίτερα από ό,τι τον Αύγουστο. Επίσης, µεταξύ των δύο
θέσεων-πλευρών εκατέρωθεν του δρόµου, η µέγιστη θερµοκρασία
επιφανείας στη θέση Ανατολικά-Β εµφανίζεται δύο ώρες νωρίτερα από ότι
στη θέση Ανατολικά-Ν. Τέλος, η επιφανειακή θερµοκρασία των κάθετων
επιφανειών στο δρόµο µε Νότιο προσανατολισµό προσεγγίζει µέγιστη τιµή
στις 11:00πµ-12:00πµ στη θέση Νότια-∆, ενώ στη θέση Νότια-Α το απόγευµα
στις 17:00-18:00µµ. Παρατηρείται στο δρόµο µε Βόρειο και Νότιο
προσανατολισµό η σηµασία και η επίδραση της θέσης µέτρησης (ανατολικά ή
δυτικά εκατέρωθεν του δρόµου) στη διαµόρφωση της θερµικής
συµπεριφοράς των επιφανειών.
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Στην αστική χαράδρα, που δηµιουργείται στο δρόµο µε ∆υτικό
προσανατολισµό, η θέση του οικοδοµήµατος κατά µήκος του δρόµου και η
απόσταση του από τη αρχή της χαράδρας επηρεάζει την επιφανειακή
θερµοκρασία µεταξύ των ορόφων. Η µέγιστη επιφανειακή θερµοκρασία στα
οικοδοµήµατα πλησίον της αρχής της χαράδρας παρατηρείται στους πρώτους
ορόφους, σε χαµηλότερα ύψη. Στα οικοδοµήµατα στο εσωτερικό της
χαράδρας παρατηρείται πως οι πρώτοι όροφοι έχουν υψηλότερη θερµοκρασία
µόνο κατά τις πρωινές ώρες, ενώ τις απογευµατινές ώρες υψηλότερες
επιφανειακές θερµοκρασίες παρατηρούνται στους υψηλότερους ορόφους.
Όσον αφορά στη διακύµανση της θερµοκρασίας του αέρα Tair κατά µήκος των
δύο αστικών χαραδρών, στη οδό Αγίας Σοφίας και Μητροπόλεως,
παρατηρούνται διαφοροποιήσεις που εξαρτώνται από το ύψος µέτρησης, τη
θέση κατά µήκος του δρόµου, την απόσταση από τη αρχή της χαράδρας, την
ώρα και την εποχική περίοδο. Από το σύνολο των µετρήσεων προκύπτει ότι η
θερµοκρασία του αέρα είναι υψηλότερη στα χαµηλότερα ύψη των 4m και 7m
από ότι στα 22m και 25m, µε κάποιες εξαιρέσεις κατά τις απογευµατινές
ώρες. Εποµένως, η θερµοκρασία του αέρα είναι υψηλότερη στα κατώτερα
στρώµατα της αστικής χαράδρας, πλησίον του επιπέδου των πεζών.
Η θερµοκρασία του αέρα στην αστική χαράδρα επί της οδού Μητροπόλεως,
στο ύψος των 7m, είναι µεγαλύτερη στο οικοδόµηµα πλησίον της αρχής της
χαράδρας, συγκριτικά µε τα οικοδοµήµατα στο µέσο και στο τέλος της
χαράδρας. Επίσης, η θερµοκρασία του αέρα στο τέλος της χαράδρας είναι
υψηλότερη από ό,τι στο µέσο, εκτός από τις βραδινές ώρες.
Στην Αγία Σοφίας, η θερµοκρασία του αέρα σε ύψος 4m είναι υψηλότερη στο
οικοδόµηµα στο τέλος του δρόµου, όπου το πλάτος του δρόµου είναι
µεγαλύτερο και βρίσκεται πλησίον της παραλιακής οδού, από ό,τι στα
οικοδοµήµατα στα εσωτερικό της χαράδρας.
Συµπερασµατικά, η αστική µορφολογία του κτιστού περιβάλλοντος είναι
σηµαντικός παράγοντας που επιδρά στη διαµόρφωση µικροκλιµατικών
συνθηκών και συνθηκών διαβίωσης στα αστικά κέντρα. Η διερεύνηση και η
µελέτη αυτών των παραγόντων συντελεί στη βελτιστοποίηση κατά των
σχεδιασµό και την ανάπλαση των αστικών περιοχών µε στόχο τη βιώσιµη
ανάπτυξη και τον καλύτερο περιβαλλοντικό σχεδιασµό των χώρων διαβίωσης.
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ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΑΣ

άρθρο:
Παναγιώτης Κοταρίδης
Σύµβουλος φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων

Η ταχεία ανάπτυξη της αγοράς των φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια
ώθησε πολλούς επαγγελµατίες, από µεγάλες εταιρίες µέχρι ηλεκτρολόγους
εγκαταστάτες, να ασχοληθούν µε τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών
συστηµάτων. Μια πρόχειρη αναζήτηση στο µητρώο µελετητών –
εγκαταστατών που τηρεί το ΚΑΠΕ αποκαλύπτει 1629 εταιρίες. Εύλογα, λοιπόν,
δηµιουργείται η απορία στον επίδοξο αγοραστή – επενδυτή πως να επιλέξει
την κατάλληλη εταιρεία που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου.
Τα βασικά σηµεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί ο πελάτης και αφορούν
τον εγκαταστάτη του έργου είναι τα εξής:
Ποιότητα επικοινωνίας
Ολοκλήρωση της προσφοράς – µελέτης του έργου
Πιστοποίηση προηγούµενων έργων
Εµπειρία
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Ποιότητα επικοινωνίας
Η ποιότητα της επικοινωνίας που έχει ένας πελάτης µε τον υποψήφιο
εγκαταστάτη είναι πολύ σηµαντική καθώς αποκαλύπτει την σοβαρότητα του
εγκαταστάτη πριν καν αναλάβει το έργο. Όταν, για παράδειγµα, ο πελάτης
δυσκολεύεται να επικοινωνήσει µε τον εγκαταστάτη ή αναβάλλεται συνεχώς η
συνάντηση τους, από την πλευρά του εγκαταστάτη για διάφορους λόγους,
αυτό υποδεικνύει ότι κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει έλλειψη σοβαρότητας
και ο εγκαταστάτης θα είναι ανακόλουθος µε όσα έχει υποσχεθεί ότι θα
υλοποιήσει, π.χ. το έργο δεν θα έχει την απαιτούµενη απόδοση ή δεν θα είναι
έτοιµο στον χρόνο που έχει συµφωνηθεί.
Επίσης, σηµαντικό ρόλο στην έκβαση του έργου έχει ο αριθµός των ανθρώπων
που εµπλέκονται στην υλοποίηση του έργου. Για παράδειγµα, σε µεγάλες
εταιρίες, είναι διαφορετικός ο άνθρωπος µε τον οποίο κάνει την πρώτη επαφή
ο πελάτης (πωλητής) µε αυτόν που σχεδιάζει το έργο (σχεδιαστής) και αυτόν
που τελικά υλοποιεί το έργο (εγκαταστάτης). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να
δυσχεραίνεται η επικοινωνία του πελάτη µε την εταιρία και τυχόν
παρατηρήσεις του πελάτη να µην µεταφέρονται σε κάθε κρίκο της αλυσίδας
του έργου. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που άλλα έχει καταγράψει ο πωλητής
του έργου και άλλα διαπιστώνει ο εγκαταστάτης.
Στην ENERPAK θεωρούµε ότι η βέλτιστη πρακτική είναι ο πελάτης να έχει έναν
άνθρωπο ως σηµείο αναφοράς ο οποίος θα είναι επικεφαλής σε κάθε στάδιο
του έργου και ο οποίος γνωρίζει κάθε ιδιοµορφία του έργου ή των απαιτήσεων
του πελάτη.
Ολοκλήρωση της προσφοράς – µελέτης του έργου
Η προσφορά που κατατίθεται στον πελάτη είναι επίσης ενδεικτική της
σοβαρότητας µε την οποία αντιµετωπίζει η εταιρεία το συγκεκριµένο έργο.
Ένα από τα σηµεία στα οποία αξίζει να δοθεί προσοχή είναι η προεργασία που
έχει γίνει για να ετοιµαστεί η µελέτη του έργου και ακόλουθα η προσφορά. Για
παράδειγµα, πολλοί εγκαταστάτες βασίζονται είτε σε κατόψεις του φακέλου
της οικοδοµής που υπάρχει στην πολεοδοµία, είτε σε πρόχειρα σχέδια που
τους έχει δώσει ο πελάτης του έργου, χωρίς να επιµετρήσουν οι ίδιοι.
Παράλληλα, δεν λείπουν οι περιπτώσεις εγκαταστατών που στην προσφορά
τους δεν υπάρχει σχέδιο που να απεικονίζει πως θα είναι ο χώρος της
εγκατάστασης µετά το τέλος του έργου έτσι ώστε ο πελάτης να έχει µια εικόνα
του χώρου και να καταλάβει κατά πόσο θα τον ικανοποιεί και αισθητικά το
αποτέλεσµα.
Σηµαντικό στοιχείο της προσφοράς είναι να περιλαµβάνεται οικονοµική
µελέτη της απόδοσης του έργου σε όλη την διάρκεια της ζωής του και όχι µόνο
κατά τον πρώτο χρόνο όπως γίνεται συνήθως. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει
σαφής χρονικός προσδιορισµός της υλοποίησης του έργου.
Η προσφορά που καταθέτουµε σαν ENERPAK στον πελάτη βασίζεται σε
επιµέτρηση του χώρου εγκατάστασης και όχι σε έτοιµα σχέδια. Πριν την
προσφορά, έχει γίνει λεπτοµερής σχεδιασµός του έργου και έχουν ληφθεί
υπόψη όλες οι παράµετροι του χώρου εγκατάστασης οπότε έχει καθοριστεί η
ενεργειακή απόδοση του έργου και ακολούθως η οικονοµική του απόδοση όχι
µόνο κατά τον πρώτο χρόνο αλλά σε όλη την διάρκεια του έργου. Ο χρόνος
υλοποίησης του έργου έχει καθοριστεί και τηρείται αυστηρά στην υλοποίηση
του έργου.
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« Επιλέγοντας εγκατάσταση για
το φωτοβολταϊκό σας »

Πιστοποίηση προηγούµενων έργων
Η πιστοποίηση προηγούµενων έργων του εγκαταστάτη από οργανισµούς που
κάνουν πιστοποιήσεις έργων είναι ένα στοιχείο που δίνει αξιοπιστία στον
εγκαταστάτη και είναι ενδεικτικό της ποιότητας της δουλειάς του. Κατά την
πιστοποίηση ελέγχεται κατά πόσον ένα έργο ακολουθεί κάποια πρότυπα
ασφαλείας και απόδοσης από διαπιστευµένους οργανισµούς που έχουν
µεγάλη εµπειρία στον έλεγχο έργων και που γνωρίζουν τα σηµεία στα οποία
γίνονται σφάλµατα.
∆εν πρέπει να ξεχνάει ο υποψήφιος πελάτης ότι ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα
είναι ένας σταθµός παραγωγής ενέργειας στον οποίο αναπτύσσονται
επικίνδυνες τάσεις, δυνητικά θανατηφόρες για τον άνθρωπο. Επιπρόσθετα, η
συµµόρφωση µε τα πρότυπα ασφαλείας έχει οφέλη για την µακροχρόνια
οικονοµική απόδοση της επένδυσης του πελάτη, καθώς έτσι προστατεύονται
όλα τα µέρη ενός Φ/Β συστήµατος (inverter, φ/β panels, πίνακες, καλώδια)
από την περίπτωση βλάβης ή σφάλµατος λόγω εξωτερικών παραγόντων π.χ.
πλήγµα από κεραυνό χωρίς να ακυρώνονται οι εργοστασιακές εγγυήσεις των
κατασκευαστών.
∆ευτερευόντως, η πιστοποίηση ενός Φ/Β συστήµατος είναι κάτι που
αναµένεται να απαιτείται στο µέλλον και από τις ασφαλιστικές εταιρείες
προκειµένου να ασφαλίσουν ένα έργο καθώς θέλουν να είναι
εξασφαλισµένες ότι δεν αποζηµιώνουν για λάθη του εγκαταστάτη.
Η ENERPAK φροντίζοντας πάντα για την ποιότητα των έργων της έχει κάνει
πιστοποιήσεις των έργων της και έχοντας εµπιστοσύνη στην ποιότητα των
αποτελεσµάτων της µπορεί να εγγυηθεί ότι τα έργα της µπορούν να περάσουν
τις δοκιµασίες πιστοποίησης µετά από απαίτηση του πελάτη.
Εµπειρία
Τα προηγούµενα έργα ενός εγκαταστάτη υποδεικνύουν την ποιότητα της
δουλειάς του. Είναι οι ιδιοκτήτες των προηγούµενων έργων ευχαριστηµένοι µε
τις υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν; Παρουσιάστηκαν στην µέχρι τώρα
διάρκεια λειτουργίας των έργων τυχόν προβλήµατα ή βλάβες; Αν όντως
παρουσιάστηκαν προβλήµατα, ποιά ήταν η αιτία τους και κυρίως ποια ήταν η
ανταπόκριση της εταιρείας; Τέλος, η οικονοµική απόδοση του έργου
ανταποκρίθηκε στην προσφορά που δόθηκε στον πελάτη; Αυτά είναι κάποια
από τα ερωτήµατα που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος πελάτης σε κάποιον ήδη
πελάτη της εταιρείας εγκατάστασης.
Μια εταιρεία που είναι σίγουρη για την ποιότητα των έργων της, όπως η
ENERPAK, δέχεται µε χαρά να φέρει σε επαφή τους υποψήφιους πελάτες της
µε οποιονδήποτε από τους προηγούµενους ιδιοκτήτες των έργων της καθώς
αυτοί είναι οι καλύτεροι διαφηµιστές µας. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται µέσω
των λογαριασµών, ότι οι οικονοµικές αποδόσεις των έργων µας ξεπερνούν
κατά πολύ τις αρχικές µας υποσχέσεις που περιλαµβάνονταν στις προσφορές
των πελατών µας.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
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άρθρο:
Αναστάσιος Μουµτζάκης
Μεταπτυχιακός Φοιτητής του ΠΜΣ Περιβαλλοντική
Μηχανική και Επιστήµη, Τµήµα Μηχανικών
Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.
Πάνος Κοσµόπουλος, Αν. Καθηγητής, ∆ιευθυντής
Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού
Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών

Περίληψη - Ενεργειακή µελέτη σε κτίριο κατοικίας µε
σκοπό την αντικειµενική προσέγγιση της συµπεριφοράς
του κτιρίου και την αποτύπωση των κατασκευαστικών
προβληµάτων υπό το πρίσµα των βιοκλιµατικών αρχών
σχεδιασµού. Το αντικείµενο της µελέτης εξετάζει και
αξιολογεί τον τρόπο δόµησης µιας τυπικής κατοικίας
περίπου 100m2 στο Νοµό Ξάνθης καθώς επίσης και τη
σχέση µεταξύ µελέτης και εφαρµογής, εστιάζει στις
οπτικές, θερµικές, χηµικές και µηχανικές ιδιότητες
υλικών και ιδιαίτερα των υαλοπινάκων που
χρησιµοποιούνται στο κέλυφος του κτιρίου, σε µοντέλα
προσοµοίωσης τεχνικών χαρακτηριστικών µε τη βοήθεια
εξειδικευµένων λογισµικών και τη χρήση σεναρίων.
Γίνεται µια προσπάθεια περιγραφής της βασικής δοµής
και συµπεριφοράς των ανοιγµάτων και των τεχνικών
βελτίωσης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι
των κτιρίων τα οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
καταναλώνουν περίπου τη µισή ποσότητα πρωτογενούς
ενέργειας για την κατασκευή, χρήση και κατεδάφιση
τους. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν, βοηθούν τόσο
στην κατανόηση της συµπεριφοράς των ανοιγµάτων και
υαλοπινάκων, όσο και στις ορθές επιλογές ώστε να
επιτυγχάνεται εξοικονόµηση ενέργειας στο κέλυφος του
κτιρίου.
Λέξεις-κλειδιά: βιοκλιµατικός σχεδιασµός, υαλοπίνακες,
ενεργειακή αξιολόγηση, προσοµοίωση κτιρίου
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« Αξιολόγηση ενεργειακών και
κατασκευαστικών
χαρακτηριστικών τυπικής
κατοικίας στο Ν. Ξάνθης »

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το αντικείµενο της δυναµικής ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων
αποτελεί το πλέον ενδιαφέρον αντικείµενο όσον αφορά στην κατασκευαστική
συµπεριφορά των κτιρίων και ιδιαίτερα στην εξοικονόµηση ενέργειας. Στην
Ευρώπη, ο κτιριακός τοµέας ευθύνεται πλέον για το 42% της τελικής
κατανάλωσης ενέργειας[1]. Η οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Energy Performance
of Buildings Directive – EPBD)[2] η εφαρµογή της οποίας άρχισε τον Ιανουάριο
του 2006, επιβάλλει τη λήψη µέτρων για ενεργειακά και φιλικά προς το
περιβάλλον κτίρια σε όλη την ΕΕ. Σε αυτήν την εργασία µελετάται και
αξιολογείται µια τυπική κατοικία περίπου 100 m2 µε στόχο την ανάλυση των
κατασκευαστικών αστοχιών και την συγκέντρωση στοιχείων που θα
οδηγήσουν στη καταγραφή δεδοµένων και τη περεταίρω σύγκριση µε το
βιοκλιµατικό τρόπο δόµησης µε σκοπό τη σχεδιαστικά άριστη εφαρµογή των
αρχών του οικολογικού σχεδιασµού.
2. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Για την αξιολόγηση της θερµικής και υγρασιακής συµπεριφοράς των κτιριακών
στοιχείων της υπό µελέτη κατοικίας η οποία µετρά πάνω από 10 χρόνια
κατασκευής έγινε χρήση γραφικής απεικόνισης των στοιχείων και
συγκεκριµένα ο ακριβής προσδιορισµός του σηµείου υγροποίησης των
υδρατµών γίνεται µε τη µέθοδο Glazer[4]. Η µελέτη της υγροθερµικής
συµπεριφοράς απαιτεί τον προσδιορισµό ενός µεγάλου αριθµού ιδιοτήτων
των υλικών που συνθέτουν τα στοιχεία αυτά µε αποτέλεσµα να γίνουν
ορισµένες προσεγγίσεις και παραδοχές προκειµένου να προκύψουν οι τελικές
αξιολογήσεις. Παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη είναι το τοπικό κλίµα και η
χρήση δυσµενέστερου σεναρίου, η θερµοκρασία, η σχετική υγρασία, το
υψόµετρο, οι θερµαινόµενοι και µη θερµαινόµενοι χώροι, τα κατακόρυφα και
οριζόντια στοιχεία, η χρήση του κτιρίου, και οι ιδιότητες των υλικών.
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη µελέτη των στοιχείων
παρουσιάζονται µε τη βοήθεια γραφικών απεικονίσεων παρακάτω:

Σχήµα 1. ∆ιάγραµµα
υγρασίας δαπέδου.
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Σχήµα 2. ∆ιάγραµµα
θερµοκρασίας δαπέδου.

Σχήµα 3. ∆ιάγραµµα
υγρασίας οροφής.
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Σχήµα 4. ∆ιάγραµµα
θερµοκρασίας οροφής.

Σχήµα 6. ∆ιάγραµµα
θερµοκρασίας τοιχοποιίας.

Σχήµα 5. ∆ιάγραµµα
υγρασίας τοιχοποιίας.

Σχήµα 7. ∆ιάγραµµα υγρασίας φέροντα οργανισµού.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα συµπεράσµατα από τη µελέτη των διαγραµµάτων οδηγούν στη τεκµηρίωση
των κατασκευαστικών προβληµάτων τα οποία έγιναν αντιληπτά από την
αυτοψία στη κατοικία. Τα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία παρουσιάζουν
φαινόµενα υγροποίησης των υδρατµών µε αποτέλεσµα την περιορισµένη
θερµοµονωτική επάρκεια και κατ’επέκταση τη συνεχή φθορά του δοµικού
στοιχείου. Τα γραφήµατα δαπέδου, οροφής και τοιχοποιίας είναι αυτά που
παρουσιάζουν έντονα το φαινόµενο αφού οι καµπύλες τέµνονται ορίζοντας το
σηµείο συµπύκνωσης ενώ τα στοιχεία του φέροντα οργανισµού οριακά
αποφεύγουν την υγροποίηση λόγω κατασκευαστικής διάταξης. Επίσης η
µελέτη θερµοµόνωσης που έγινε στη κατοικία το 1998 σε σύγκριση µε τη
µελέτη θερµοµόνωσης που διεξήχθη για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας
δείχνει τις τεράστιες αποκλίσεις που συνεχίζουν να υπάρχουν µεταξύ µελέτης
και εφαρµογής, αφού το κτίριο µελετήθηκε για συντελεστή
θερµοπερατότητας 0.492 < 0.5489 Kcal m2 / hc για κτίριο κατοικία στη Γ ζώνη
και µε συγκεκριµένο λόγο επιφάνειας προς όγκο ενώ τα αποτελέσµατα της
πρόσφατης µελέτης έκριναν το κτίριο ανεπαρκές αφού δεν ισχύει u < umax,
1.289 > 0.985 W/m2K. Συγκεκριµένα διαπιστώθηκε πως στο δάπεδο δεν είχε
τοποθετηθεί καθόλου θερµοµονωτικό υλικό, ενώ στην οροφή το πάχος και ο
τρόπος τοποθέτησης δεν συµφωνούσαν µε τη µελέτη µε γενικό συµπέρασµα
το µεγάλο πρόβληµα των ‘’τυφλών µελετών’’.
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5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Με στόχο τη διερεύνηση της κατασκευαστικής ενσωµάτωσης του κουφώµατος
επάνω στα στοιχεία πλήρωσης της τοιχοποιίας δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στη
κατασκευαστική λεπτοµέρεια µεταξύ των κατακόρυφων στοιχείων της
τοιχοποιίας και του κουφώµατος. Συµπερασµατικά κατηγοριοποιείται η
ποιότητα των ανοιγµάτων µέσα από τρία βασικά χαρακτηριστικά:
1) Τα χαρακτηριστικά του γυαλιού,
2) Τη δοµή και τα χαρακτηριστικά της κάσας (πλαισίου),
3) Τη κατασκευαστική τεχνική συναρµογής του κουφώµατος στη τοιχοποιία.
∆ηµιουργήθηκαν τρία σενάρια κατασκευαστικών λεπτοµερειών ενσωµάτωσης
των κουφωµάτων τα οποία µοντελοποιήθηκαν και στη συνέχεια
προσοµοιώθηκαν µε τη βοήθεια σύγχρονων εξειδικευµένων
προγραµµάτων[4,5,6].

Πίνακας 1. Ιδιότητες υλικών.

Πίνακας 2. Ιδιότητες υλικών.

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α)

Α5
Α2
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B)

B1

B2

B3

B4

Γ2

Γ3

Γ4

Γ)

Γ1

Σχήµατα Α-Β-Γ. Προσοµοίωση θερµορροής.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το βασικό συµπέρασµα στο 1Ο παράδειγµα που προσοµοιώθηκε είναι η
τεράστια διαρροή θερµότητας µέσα από τα στοιχεία έδρασης του
κουφώµατος αλλά και από τη µεταξύ των διαφορετικών στοιχείων επαφή.
Αυτό οφείλεται στη µικρή αντίσταση που έχει το µάρµαρο σαν υλικό στη
διαρροή θερµότητας και στη δηµιουργία θερµογεφυρών µεταξύ της µόνωσης
του σενάζ και των τούβλων. Τα σηµεία µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας
παρατηρούµε ότι εµφανίζονται στο κάτω µέρος του µοντέλου αφού είναι
αδύνατο να αναπτυχθούν κοντά στα στοιχεία έδρασης λόγω της διαρροής.
Οπότε γίνεται αντιληπτό πως ακόµη και το καλύτερο παράθυρο να
διαθέτουµε µε τελευταίας γενιάς υαλοπίνακες, πλαίσιο και θερµοδιακοπές
ο παράγοντας εφαρµογή µπορεί να οδηγήσει σε αστοχία αφού είναι πολύ
πιθανό σύµφωνα µε το µοντέλο µας να αναπτυχθούν απώλειες µέχρι και max
155-175 w/m2.
Το αποτέλεσµα της εφαρµογής ενός κουφώµατος µε τη παραπάνω τεχνική (η
οποία είναι αρκετά διαδεδοµένη) παρατηρούµε ότι προκαλεί στο εσωτερικό
τµήµα µεγάλα προβλήµατα συµπύκνωσης στην επιφάνεια, καθώς και
δηµιουργία µούχλας. Στο παράδειγµα που απεικονίζεται το κούφωµα
αποτελείται από διπλούς υαλοπίνακες και το πλαίσιο είναι κατασκευασµένο
από PVC µε καλές µονωτικές ιδιότητες. Παρόλο αυτά η ανεξέλεγκτη
θερµοροή λόγω της θερµογέφυρας µεταξύ του οπτόπλινθου του µαρµάρου
και του πλαισίου υποβαθµίζει τη συµπεριφορά του παραθύρου µε
αποτέλεσµα τη µειωµένη απόδοση του.
Στο 2ο παράδειγµα προσοµοίωσης έγινε επιλογή ενός διαφορετικού στοιχείου
έδρασης πάνω στο οποίο τοποθετείται το κούφωµα. Το υλικό που επιλέξαµε
είναι το ξυλόµαλλο, ένα υλικό που είναι άοσµο, έχει χρώµα φαίο και εκτός
από θερµοµονωτικό είναι και καλό ηχοµ/κό. Είναι βαρύ υλικό µε φαινόµενο
ειδικό βάρος για πλάκες πάχους 2,5 – 3,5 cm 460 – 415 kg/m3. Παρουσιάζει
σταθερότητα διαστάσεων και θεωρείται υλικό ανθεκτικό στο χρόνο.
Παρουσιάζει αντίσταση στους χηµικούς διαλύτες και στα ασφαλτικά υλικά,
πρέπει όµως να αποφεύγεται η εν θερµώ διάστρωση ασφαλτικών υλικών στην
επιφάνεια του. ∆εν προσβάλλεται από την ηλιακή ακτινοβολία έχει πολύ καλή
αντίσταση στη φωτιά και έχει υψηλή αντοχή σε θλίψη και σε κάµψη που
φτάνει από 100 – 180 N/cm2 µε αποτέλεσµα να µπορεί να παραλάβει φορτία
από συµπαγή παράθυρα όπως τα ξύλινα. Έχει σχετικά µεγάλο συντελεστή
θερµικής αγωγιµότητας λ = 0,093 W/(Mk) στους 10 C˚ για πλάκες από 2,5 έως
3,5 cm. ∆εν προσβάλλεται εύκολα από την υγρασία, γιατί απορροφά µεν την
υγρασία µπορεί όµως και την επαναποδίδει στο περιβάλλον, όταν εκλείψουν
οι συνθήκες προσβολής του κάτι που το καθιστά ιδανικό για τα µεσογειακά
κλίµατα. Ο συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατµών είναι µ = 5 – 7.
Η επιφάνεια του ξυλόµαλλου, µπορεί να επιχρισθεί γιατί συνεργάζεται πολύ
καλά µε κάθε τύπο επιχρίσµατος. Θα πρέπει όµως λόγω της πορώδους υφής
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του να αποφεύγονται επιχρίσµατα πλούσια σε τσιµέντο κυρίως στις τελικές
στρώσει, για να µη προκαλούνται ρωγµές στις επιφάνειες αυτές. Εφόσον το
ξυλόµαλλο βάφεται ως υλικό βαφής µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα κοινό
διακοσµητικό υδατοδιαλυτό χρώµα. Σε υπάρχουσες κατασκευές θα πρέπει να
πακτώνεται γερά σε πυκνά διαστήµατα και µε µεγάλα βύσµατα µε µήκος
τουλάχιστον διπλάσιο του πάχους του.

« Αξιολόγηση ενεργειακών και
κατασκευαστικών
χαρακτηριστικών τυπικής
κατοικίας στο Ν. Ξάνθης »

Η παραπάνω επιλογή του συγκεκριµένου υλικού όπως διαπιστώνουµε και από
το µοντέλο παρουσιάζει τεράστια µείωση στη διαρροή θερµότητας σε
ποσοστό 48,57 %. Επίσης το σηµείο µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας
έχει µετατοπιστεί από το κάτω µέρος του µοντέλου στη ποδιά του παραθύρου
ως αποτέλεσµα της µειωµένης θερµοροής αφού η συγκεκριµένη επιλογή του
υλικού καθώς και η εφαρµογή εξωτερικής θερµοµόνωσης βελτίωσαν τη
συµπεριφορά του µοντέλου. Σηµαντικό είναι να επισηµάνουµε πως
διαπιστώθηκε αύξηση της θερµοκρασίας πάνω στην επιφάνεια της
εσωτερικής πλευράς από 19.369 C˚ σε 19.946 C˚ καθώς και αποφυγή του
φαινοµένου συµπύκνωσης όπως αυτό φαίνεται από τις ισοθερµικές καµπύλες.
Στο 3ο παράδειγµα προσοµοίωσης το ξυλόµαλλο χρησιµοποιείται σαν υλικό
έδρασης µε τα γνωστά θετικά αποτελέσµατα. Αυτό που αλλάζει στην
εφαρµογή είναι η ενίσχυση µε θερµοµονωτικό σοβά καθώς και η τεχνική
λεπτοµέρεια κατασκευής µιας σειράς τούβλων επάνω από το σενάζ µε
µονωτική ενίσχυση σχήµατος Γ στην εξωτερική πλευρά. Το συγκεκριµένο
σύστηµα δηµιουργεί φραγή στη διαρροή θερµότητας βελτίωση της
συµπεριφοράς του µοντέλου όπως επίσης και άριστη συνεργασία των υλικών
µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η µονωτική ενίσχυση γίνεται µε αφρό
πολυουρεθάνης ο οποίος πληρώνεται στις οπές των τούβλων. Το αποτέλεσµα
όπως διακρίνουµε είναι ιδανικό αφού υπάρχει βελτίωση της περιοχής.
Το ποσοστό διαρροής της θερµότητας µειώνεται κατά 62,86 %.
Η θερµοκρασία στην εσωτερική επιφάνεια αυξάνεται από 19.369 C˚ σε
20.0637 C˚. Το πρόβληµα της συµπύκνωσης εξαλείφεται εντελώς όπως
παρατηρούµε από τις ισοθερµικές καµπύλες.
∆ηµιουργώντας την απεικόνιση των ισοθερµικών καµπύλων του µοντέλου
επάνω στα διαγράµµατα συµπύκνωσης, διαπιστώνουµε αµέσως την αστοχία
και το πρόβληµα που δηµιουργείται στο παραπάνω σηµείο λόγω υγροποίησης
του εσωτερικού αέρα µε αποτέλεσµα την εµφάνιση µούχλας και
επανθισµάτων. Η είσοδος της υγρασίας παρουσιάζει µακροχρόνια
προβλήµατα στη µείωση της απόδοσης του περιγράµµατος των στοιχείων
έδρασης των κουφωµάτων αλλά και γενικά προβλήµατα υγιεινής.
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« Αξιολόγηση ενεργειακών και
κατασκευαστικών
χαρακτηριστικών τυπικής
κατοικίας στο Ν. Ξάνθης »

ΕΙΚΟΝΑ Γ

ΕΙΚΟΝΑ Α

ΕΙΚΟΝΑ ∆

ΕΙΚΟΝΑ B

ΕΙΚΟΝΑ E

ΕΙΚΟΝΑ Z

Στη κατασκευαστική εφαρµογή που χρησιµοποιήθηκε παραπάνω
παρατηρούµε το πλεονέκτηµα της θερµικής οµοιοµορφίας καθώς και της
διατήρησης υψηλών θερµοκρασιών στην εσωτερική επιφάνεια της
τοιχοποιίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αποφυγή του φαινοµένου της
συµπύκνωσης και της υγροποίησης των υδρατµών. Το εσωτερικό του τοίχου
παραµένει υγειές και ανεπηρέαστο από τη µούχλα.
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ÙÂ‡¯Ô˜ 23



™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ - √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2012

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

« Αξιολόγηση ενεργειακών και
κατασκευαστικών
χαρακτηριστικών τυπικής
κατοικίας στο Ν. Ξάνθης »

Εικόνα 1: Παράθυρο µελέτης.

Εικόνα 2: Θερµογραφία µελέτης.

Είναι εµφανές λοιπόν το πρόβληµα που δηµιουργείται στο περίγραµµα του
κουφώµατος από το στοιχείο έδρασης όπως αποδεικνύεται από µια
ενδιαφέρουσα θερµική φωτογραφία κατά τη διάρκεια του χειµώνα που
επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης αφού το µέγεθος των
θερµοκρασιών στο σηµείο του περιγράµµατος ταυτίζονται µε αυτά της
µοντελοποίησης.
8. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Με αντικείµενο µελέτης τη δυναµική ανάλυση της ενεργειακής
συµπεριφοράς του κτιρίου αναλύεται το θερµικό ισοζύγιο τόσο σε επίπεδο
µέσων µηνιαίων, όσο και σε επίπεδο ωριαίων τιµών. Σκοπός της µελέτης είναι
η ενεργειακή αξιολόγηση µιας τυπικής κατοικίας µε τυχαίο προσανατολισµό,
αριθµό και προσανατολισµό ανοιγµάτων, θερµική µάζα, και εσωτερικά κέρδη
έτσι ώστε να αναλυθούν τα σηµεία εκείνα που δε συνάδουν µε τις αρχές του
βιοκλιµατικού σχεδιασµού. Τα αποτελέσµατα απεικονίζουν τα
κατασκευαστικά και µελετητικά λάθη που συναντώνται και κατ’επέκταση
δηµιουργούν µια ισχυρή βάση δεδοµένων για την εξεύρεση λύσεων.

Σχήµα 8. Ζώνες κατοικίας.

Πίνακας 3. Θερµικές απώλειες και απολαβές.
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« Αξιολόγηση ενεργειακών και
κατασκευαστικών
χαρακτηριστικών τυπικής
κατοικίας στο Ν. Ξάνθης »

Σχήµα 9. Θερµικές απώλειες και απολαβές Wh/m2.

Θερµικό ισοζύγιο.

45 µοίρες Β.∆ προσανατολισµός.

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρούµε πως το θερµικό ισοζύγιο στη παρούσα κατάσταση του κτιρίου
δεν είναι καλό διότι όπως φαίνεται τους χειµερινούς µήνες τα θερµικά κέρδη
δεν είναι αρκετά, ενώ τους θερινούς µήνες σε αντίθεση µε τους χειµερινούς
είναι µεγάλα. αυτό έχει σαν αποτέλεσµα κρύο το χειµώνα και ζέστη το
καλοκαίρι κάτι που δεν ευνοεί τη θερµική άνεση.
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« Αξιολόγηση ενεργειακών και
κατασκευαστικών
χαρακτηριστικών τυπικής
κατοικίας στο Ν. Ξάνθης »

Βέλτιστο θερµικό ισοζύγιο

180 µοίρες βέλτιστος προσανατολισµός

*ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρούµε πως το θερµικό ισοζύγιο στη παρούσα κατάσταση του κτιρίου
είναι ιδανικό διότι όπως φαίνεται τους χειµερινούς µήνες τα θερµικά κέρδη
είναι αρκετά, ενώ τους θερινούς µήνες σε αντίθεση µε τους χειµερινούς είναι
µικρότερα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µεγαλύτερες απολαβές ενέργειας το
χειµώνα και µικρότερες απολαβές ενέργειας το καλοκαίρι κάτι που ευνοεί
τη θερµική άνεση.
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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τη διαγραµµατική απεικόνιση των θερµοκρασιακών συνθηκών, των
θερµικών προσόδων και απωλειών κατά τη διάρκεια του έτους προκύπτουν τα
εξής συµπεράσµατα αναφορικά µε τη θερµική συµπεριφορά του κτιρίου κατά
τη τυπική λειτουργία του: Έντονες απώλειες λόγο συναγωγής οφειλόµενες
στο λανθασµένο προσανατολισµό του κτιρίου και του µεγέθους των
ανοιγµάτων, ανεπαρκής θερµοµόνωση, λανθασµένη διάταξη ζωνών χρήσης,
ελλιπής σκίαση, µικρό ηλιακό κέρδος από τη χρήση θερµικής µάζας.
∆ιαπιστώνουµε την αλόγιστη σπατάλη διαµέσου της κατασκευής που παρόλο
που κατασκευάστηκε µε το κανονισµό θερµοµόνωσης σε ισχύ αντιµετωπίζει
σοβαρά προβλήµατα αφού απαιτεί µεγάλα ποσά ενέργειας για ψύξη και
θέρµανση. Το αποτέλεσµα στο οποίο αποσκοπεί η έρευνα των ελληνικών
κτιρίων είναι η επιστηµονική κατασκευή µεθοδολογιών ανάλυσης µε τις
οποίες θα γίνει αντιληπτό και ορισµένο το πρόβληµα των ενεργοβόρων
κατασκευών αλλά και των παραγόντων που το προκαλούν.

« Αξιολόγηση ενεργειακών και
κατασκευαστικών
χαρακτηριστικών τυπικής
κατοικίας στο Ν. Ξάνθης »
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FACILITY MANAGEMENT ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕ

άρθρο:
Χριστόφορος Παπανικολάου
Μηχ. & Αερ. Μηχανικός - MBA
General Manager PVFM Ltd

Η διαχείριση εγκαταστάσεων (Facility Management – FM) είναι ένα
διεπιστηµονικό πεδίο, αφιερωµένο στον συντονισµό του χώρου, της
υποδοµής, των ανθρώπων και της οργάνωσης µιας επιχείρησης ή
εγκατάστασης. Συνδέεται µε τις λειτουργικές ανάγκες επιχειρήσεων σε
τοµείς όπως συγκροτήµατα γραφείων, στάδια, αεροδρόµια, συνεδριακά &
εµπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κτλ.
Παγκοσµίως, υπάρχουν δύο αποδεκτοί ορισµοί του FM. Αφενός αυτός που
χρησιµοποιείται από επίσηµα εθνικά (BSI, UNI, DIN, κτλ) , ηπειρωτικά (όπως
το EN για την Ευρώπη) και παγκόσµια (ISO) πρότυπα - νόρµες και αφετέρου
από τα αντίστοιχα εµπορικά πρότυπα - νόρµες όπως αυτά των RICS, IFM κτλ.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιαχείρισης Εγκαταστάσεων (EuroFM) κάνει χρήση του ορισµού κατά το πρότυπο EN
15221. Ο ορισµός της ∆ιαχείρισης Εγκαταστάσεων, όπως αυτός ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CEN) και επικυρώθηκε από 31 Ευρωπαϊκές χώρες δηλώνει ότι είναι:
«η ολοκλήρωση των διαδικασιών ενός οργανισµού για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των συµπεφωνηµένων
υπηρεσιών οι οποίες υποστηρίζουν και βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα των κύριων δραστηριοτήτων
αυτού».
Σύµφωνα µε το ανωτέρω Ευρωπαϊκό Πρότυπο, το αντικείµενο του FM αφορά «Χώρους & Υποδοµές»
(σχεδιασµός, χώροι εργασίας, κατασκευές, µισθώσεις, ιδιοκτησίες, συντήρηση, καθαρισµοί κτλ) και
«Ανθρώπους & Οργάνωση» (τροφοδοσία, ICT, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, λογιστική υποστήριξη,
µάρκετινγκ, φιλοξενία κτλ).
Τα τελευταία χρόνια, το FM έχει αποτελέσει ένα σταθερά επεκτεινόµενο επιχειρηµατικό αλλά και
επιστηµονικό πεδίο, κατακτώντας σταδιακά τη θέση του στις επιχειρηµατικές διαδικασίες ενός οργανισµού.
Είναι ενδεικτικό ότι το 2011, ο κύκλος εργασιών του FM άγγιξε το 5% του παγκόσµιου ΑΕΠ. Σήµερα, η
προσήλωση των οργανισµών FM στις νέες εξελίξεις και στις διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης φαίνεται να
αποτελούν το µόνο τρόπο για επιχειρηµατική διατηρησιµότητα, διαρκή υπέρβαση των προσδοκιών του πελάτη
καθώς για ουσιαστική πρόσθεση αξίας στον οργανισµό του εκάστοτε πελάτη.
Η διαρκώς αυξανόµενη σηµασία του FM στο σύγχρονο επιχειρείν επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι τη
τελευταία πενταετία, η παγκόσµια ακαδηµαϊκή κοινότητα έχει δηµιουργήσει προγράµµατα σπουδών
ειδικευµένα στο Facility Management. Ακολούθως, παρατίθενται οι πιο σηµαντικοί λόγοι που καθιστούν τις
Υπηρεσίες FM τόσο απαραίτητες στο σύγχρονο επιχειρείν:
• Οι εγκαταστάσεις αποτελούν ίσως το σηµαντικότερο περιουσιακό στοιχείο µιας επένδυσης και
αντιπροσωπεύουν ένα από τα σηµαντικότερα κόστη στο σύγχρονο επιχειρείν. Η συστηµατική προσέγγιση
της διαχείρισης εγκαταστάσεων συγκεντρώνει το απαραίτητο πλήθος συµβάντων και προβληµάτων για την
παραγωγή γνώσης, η οποία απαιτείται για τη µεγιστοποίηση της αξίας και την ελαχιστοποίηση του κόστους
των υποδοµών.
• Οι εγκαταστάσεις και το λειτουργικό περιβάλλον που αυτές προσφέρουν σε εργαζόµενους, διαδικασίες
και συστήµατα, επιδρούν σηµαντικά στη παραγωγικότητα. Ο επαγγελµατίας της διαχείρισης
εγκαταστάσεων κατανοεί τη λειτουργία της επιχείρησης / επένδυσης και την απαραίτητη αλληλεπίδραση
της µε την εγκατάσταση για τη µεγιστοποίηση της παραγωγικότητας.
• Η περιβαλλοντική και νοµική πολυπλοκότητα σχετικά µε την ιδιοκτησία και λειτουργία εγκαταστάσεων,
αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο ρίσκο για κάθε επιχείρηση. Ο επαγγελµατίας της διαχείρισης
εγκαταστάσεων συλλέγει και συνθέτει τις σχετικές απαιτήσεις διαγιγνώσκοντας έτσι τον κίνδυνο.
• Οι εγκαταστάσεις απαιτούν µια οµάδα ειδικών για τη παροχή των εκάστοτε υπηρεσιών. Ο επαγγελµατίας
της διαχείρισης εγκαταστάσεων γνωρίζει πώς να συνθέτει και να βελτιστοποιεί τη συνέργεια αυτών των
πηγών, µεγιστοποιώντας την αξία, µειώνοντας το ρίσκο και ελαχιστοποιώντας τα σχετικά κόστη.
• Η διαχείριση µιας εγκατάστασης µπορεί να δεσµεύσει σηµαντικό χρόνο και πόρους για τη σωστή
διεκπεραίωσή της. Ο επαγγελµατίας της διαχείρισης εγκαταστάσεων µπορεί να αναλάβει αυτό το βάρος
και να διευκολύνει την απελευθέρωση κρίσιµων πόρων της επιχείρησης ούτως ώστε η τελευταία να
επικεντρωθεί στις λειτουργίες που υποστηρίζουν την πυρήνα των δραστηριοτήτων της, την καθιστούν
επιτυχηµένη και επιφέρουν απολογιστικά το θετικό οικονοµικό γι’ αυτήν αποτέλεσµα.
• Η διαχείριση εγκαταστάσεων µέσω του υφιστάµενου διοικητικού προσωπικού της επιχείρησης ενέχει τον
κίνδυνο της πληµµελούς εκτέλεσης και της ελλιπούς ενασχόλησης µε τους κρίσιµους παράγοντες που τη
καθιστούν αποτελεσµατική. Ο επαγγελµατίας της διαχείρισης εγκαταστάσεων έχει την απαραίτητη
εκπαίδευση, το υπόβαθρο και την εξειδικευµένη εµπειρία σε όλα τα πεδία των απαιτούµενων διαδικασιών
και υπηρεσιών ώστε να παρέχει ασφαλή και αποτελεσµατική υποστήριξη των υποδοµών που του
εµπιστεύονται.
• Ο επαγγελµατίας της διαχείρισης εγκαταστάσεων έχει την εµπειρία και τη συνολική εικόνα των
σχετιζόµενων µε αυτή θεµάτων που του δίνουν τη δυνατότητα να παρατηρεί δοµές, να παρακολουθεί τις
αλλαγές και να προσδιορίζει κινδύνους οι οποίοι δύνανται να επιφέρουν αρνητικές συνέπειες. Αυτή η
συσσώρευση γνώσης του δίνει τη δυνατότητα να λαµβάνει προληπτικά µέτρα σήµερα, τα οποία θα
µειώσουν τους κινδύνους και τα κόστη αύριο.
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« Facility Management
ΦωτοΒολταϊκών Εγκαταστάσεων
– Ολιστική αντιµετώπιση στην
διαχείριση ενός έργου ΑΠΕ »

Το Facility Management στις Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις
Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα, οι επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά ακολουθούν
τα τελευταία χρόνια µια πορεία που θα χαρακτηριζόταν σχεδόν... εκρηκτική.
Το 2012, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 10η θέση παγκοσµίως όσον αφορά την
εγκατεστηµένη ισχύ και στη 4η θέση (!) παγκοσµίως ως προς τον αντίστοιχο
κατά κεφαλή δείκτη, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών ξεπερνά τα 2δις ευρώ.
Σε αυτή την εκρηκτικά αναπτυσσόµενη αγορά, ο αγώνας για τις προθεσµίες,
τις ευκαιρίες επιδοτήσεων και των προνοµιακών feed-in-tariffs, δεν ήταν
χωρίς παράπλευρες απώλειες. Ανεπίσηµες έρευνες έχουν καταδείξει ότι περί
το 55% των ήδη κατασκευασµένων Φ/Β εγκαταστάσεων είτε δεν λειτουργούν
µε βάση τη σχεδιασµένη ονοµαστική τους απόδοση, είτε παρουσιάζουν
σηµαντικές και ενίοτε επικίνδυνες αποκλίσεις σε σχέση µε τα
κατασκευαστικά (as built) σχέδιά τους, είτε ακόµα βρίσκονται σε πλήρη
αδράνεια έχοντας υποστεί σηµαντικές βλάβες.
Τα παραπάνω ευρήµατα σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η πλειονότητα των
επενδυτών Φ/Β στερούνται της ειδικής τεχνικής κατάρτισης για την
αξιολόγηση και την αντιµετώπιση των εν λόγω καταστάσεων, καταδεικνύει το
υψηλόρίσκο στο οποίο υπόκεινται οι εν λόγω επενδύσεις.
Στο σηµείο αυτό αναδεικνύεται η ανάγκη εισαγωγής του Facility Management
στη διαχείριση των Φ/Β Εγκαταστάσεων.
Η διαχείριση Φ/Β Εγκαταστάσεων µπορεί να περιλαµβάνει ένα µεγάλο εύρος
υπηρεσιών τις οποίες ο Επενδυτής, είτε δεν έχει τους απαραίτητους πόρους
και το χρόνο να διαχειριστεί ταυτόχρονα, είτε ακόµα χειρότερα αγνοεί την
πραγµατική ανάγκη ύπαρξής τους.
Ας δούµε τις σηµαντικότερες από αυτές τις υπηρεσίες:
24ωρη Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση – Βάση ∆εδοµένων
Πρόκειται για την πλέον βασική υπηρεσία όπου ο πάροχος των υπηρεσιών
διαχείρισης Φ/Β Εγκατάστασης συλλέγει και ψηφιοποιεί όλα τα αρχεία που
σχετίζονται µε την εκάστοτε εγκατάσταση. Η εγγραφή στις βάσεις δεδοµένων
του παρόχου διασφαλίζει αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες διαχείρισης,
υπενθυµίσεις, αναφορές, follow-up υπηρεσίες στο περιβάλλον ενός
εξελιγµένου συστήµατος ERP. Ταυτόχρονα επιτρέπει τη δηµιουργία τεχνικού
εγχειριδίου επίσκεψης και συντήρησης της εγκατάστασης που αποτελεί
οδηγό επέµβασης στην εγκατάσταση για τους τεχνικούς.
Υπηρεσία άµεσης απόκρισης συµβάντος
Η πιο δύσκολη στιγµή για τον Επενδυτή Φ/Β είναι αυτή της ξαφνικής βλάβης.
Κάθε ώρα καθυστέρησης στην αποκατάσταση της βλάβης συνεπάγεται
απώλεια εσόδων τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα καλύπτονται πάντα από το
εκάστοτε ασφαλιστικό συµβόλαιο. Πολύ συχνά, υπό την πίεση των
καθηµερινών υποχρεώσεών του, ο Επενδυτής δεν ανακαλύπτει καν το
πρόβληµα για µία ή περισσότερες ηµέρες. Γίνεται σαφές λοιπόν, ότι η
αδιάλειπτη λειτουργία της Φ/Β Εγκατάστασης απαιτεί άµεση διάγνωση και
αντιµετώπιση της οποιασδήποτε βλάβης µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη
παραγωγή ή και την ασφάλεια της Φ/Β Εγκατάστασης.
Τακτική συντήρηση Φ/Β Εγκατάστασης
Πρόκειται σίγουρα για τον κεντρικό πυλώνα των υπηρεσιών διαχείρισης Φ/Β
Εγκαταστάσεων. Η τακτική συντήρηση των Φ/Β Εγκαταστάσεων που
πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο Τεχνικό Προσωπικό διασφαλίζει την
εύρυθµη λειτουργία τους και µειώνει τον κίνδυνο έκτακτων βλαβών.
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Οι συντηρήσεις θα πρέπει να εκτελούνται ακολουθώντας αυστηρά το σύνολο
των Ελέγχων και ∆οκιµών κατά το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN
62446:2009.
Χλοοκοψία – Περιοδικός Καθαρισµός γηπέδου
Πρόκειται για µια υπηρεσία η οποία, αν και εκ πρώτης όψεως είναι χαµηλής
έντασης γνώσης, εντούτοις είναι θεµελιώδους σηµασίας για την εύρυθµη και
απρόσκοπτη λειτουργία της Φ/Β Εγκατάστασης. Ο τακτικός καθαρισµός
γηπέδου διασφαλίζει αυξηµένη παθητική πυρασφάλεια της Εγκατάστασης,
εύκολη προσβασιµότητα, αποφυγή ανεπιθύµητων φωτοσκιάσεων, ενώ
αναδεικνύει την εγκατάσταση ως µια αµιγώς προσεγµένη επένδυση.
Απολύµανση – Μυοκτονία
Η διασφάλιση της Φ/Β Εγκατάστασης έναντι µη τεχνικών παραγόντων που
µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά ή και να διακόψουν προσωρινά τη
λειτουργία της, απαιτεί την περιοδική απολύµανση και µυοκτονία του
γηπέδου. Η εµπειρία έχει δείξει ότι δεν είναι ασύνηθες να βρίσκονται
φθαρµένα / κοµµένα καλώδια από τρωκτικά ή άλλα παράσιτα που συχνά
οδηγούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές επισκευές.
Καθαρισµός Φ/Β πλαισίων
Όπως είναι γνωστό, ο βαθµός καθαρότητας των Φ/Β δοµοστοιχείων είναι
δυνατό να επηρεάσει τον βαθµό απόδοσης (PR) της Φ/Β Εγκατάστασης έως
και 3%. Οι περιοδικοί καθαρισµοί των Φ/Β δοµοστοιχείων θα πρέπει να
εκτελούνται από εξειδικευµένο προσωπικό, κάνοντας χρήση του κατάλληλου
για το σκοπό αυτό εξοπλισµού (π.χ: αποκλειστική χρήση απιονισµένου νερού
και ειδικών λεπτόινων βουρτσών που δεν «τραυµατίζουν» την επιφάνεια των
panels).
Νέες Τεχνολογίες
Όπως ήταν φυσιολογικό να συµβεί, η άνθιση των φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων παγκοσµίως έχει ωθήσει οργανισµούς έρευνας να
επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στη βελτιστοποίηση της παραγωγής στα
εν λειτουργία έργα. Πληθώρα νέων προϊόντων και τεχνικών εµφανίζονται για
την προστασία των πλαισίων και των υπολοίπων υποσυστηµάτων κάθε
εγκατάστασης. Ο επαγγελµατίας FM ενηµερώνεται για τις εξελίξεις, κρίνει µε
γνώµονα την εµπειρία του τις νέες εφαρµογές και διαπιστώνει την απόδοση
και αξιοπιστία αυτών. Έτσι, ο Επενδυτής έχει πάντα την καλύτερη λύση
εγκατεστηµένη στο έργο του.
Φύλαξη Φ/Β Σταθµού
Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας για ολιστική προσέγγιση των αναγκών ενός Φ/Β
Σταθµού, συµπεριλαµβάνονται και οι υπηρεσίες φύλαξης Φ/Β
Εγκαταστάσηεων. Το υψηλό κόστος µιας Φ/Β Επένδυσης, σε συνδυασµό µε τα
συχνά περιστατικά κλοπής Φ/Β δοµοστοιχείων ή δολιοφθορών, καθιστά
υποχρεωτική την ύπαρξη µιας τέτοιας υπηρεσίας. Η εν λόγω υπηρεσία µπορεί
να περιλαµβάνει: Υπηρεσίες Κέντρου Λήψης Σηµάτων, παρακολούθησης
καµερών ή ακόµα και επιτόπιας φύλαξης.
Υπηρεσία αποµακρυσµένης παρακολούθησης
Η έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση τυχόν συµβάντων/βλαβών στην
Φ/Β Εγκατάσταση προϋποθέτει τη δυνατότητα αποµακρυσµένης
παρακολούθησης µέσω τηλεµετρίας σε 24ωρη βάση. Ο πάροχος υπηρεσιών
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διαχείρισης Φ/Β Εγκατάστασης έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να αναλάβει τη συνεχή καταγραφή και
παρακολούθηση των δεδοµένων τηλεµετρίας, υποστηριζόµενος από αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ενηµέρωσης
σε περίπτωση που κάποιες από τις κρίσιµες τιµές βρεθούν εκτός ορίων καλής λειτουργίας.
Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
Η ασφάλιση της Φ/Β Εγκατάστασης είναι µια υποχρεωτική ενέργεια δεδοµένης της υψηλής αξίας της
επένδυσης. Ο πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης Φ/Β Εγκατάστασης, διασφαλίζοντας την ελαχιστοποίηση των
απαιτήσεων (claims) από τις ασφαλιστικές εταιρίες, είναι σε θέση να αναλάβει και αυτή την υπηρεσία
παρέχοντας εξειδικευµένο ασφαλιστικό συµβόλαιο Φ/Β Εγκατάστασης µε τη βέλτιστη δυνατή σχέση κόστους
– ωφέλειας.
Λογιστικές και Νοµικές Υπηρεσίες
Είναι γεγονός ότι ένα µεγάλο µέρος του χρόνου του επενδυτή Φ/Β, αναλώνεται σε θέµατα λογιστικών και
νοµικών ζητηµάτων, απόρροια του πολυσύνθετου και συχνά δαιδαλώδους νοµικού και φορολογικού πλαισίου.
Ο πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης Φ/Β Εγκατάστασης, µέσω εγκεκριµένων και εξειδικευµένων στο
αντικείµενο συνεργατών, µπορεί να αναλάβει τη διαρκή παρακολούθηση και διαχείριση όλων των λογιστικών
και νοµικών αναγκών του επενδυτή, αφενός απεµπλέκοντάς τον από χρονοβόρες διαδικασίες και αφετέρου
ελαχιστοποιώντας τη φορολογική του επιβάρυνση εκµεταλλευόµενος τη βαθειά του εµπειρία στο πολύ
συγκεκριµένο φορολογικό και νοµικό καθεστώς.
∆ιαχείριση Αιτηµάτων (Claim Management)
Μια από τις πιο δύσκολες στιγµές που µπορεί να κληθεί να διαχειριστεί ο Επενδυτής Φ/Β Σταθµού, είναι η
αποκατάσταση βλάβης εξοπλισµού η οποία δεν καλύπτεται από το εκάστοτε ασφαλιστικό συµβόλαιο. Ο
πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης Φ/Β Εγκατάστασης είναι σε θέση να διαχειριστεί παρόµοιες καταστάσεις,
ελέγχοντας προληπτικά την ισχύ των εγγυήσεων Προµηθευτών και Κατασκευαστή µε βάσει τις εκάστοτε
προδιαγραφές και Πρότυπα:
• µέσω επιτόπιας αποτύπωσης της εγκατάστασης πριν την ανάληψη της διαχείρισης, και
• µέσω της τεκµηριωµένης ανάλυσης της αιτίας της εκάστοτε δυνητικής αστοχίας, διασφαλίζοντας την
υποχρέωση του υπαιτίου για αποκατάσταση της βλάβης είτε στα πλαίσια της εγγύησης, για όσο χρονικό
διάστηµα αυτή ισχύει, είτε στα πλαίσια της σχετικής ασφαλιστικής κάλυψης.
Υπηρεσία Ανασχεδιασµού
Η εµπειρία έχει δείξει ότι δυστυχώς, είναι σύνηθες το φαινόµενο κακοτεχνιών ή ελλείψεων / παραλείψεων
κατά τη φάση του σχεδιασµού ή και της κατασκευής. Το σύνηθες αποτέλεσµα είναι είτε η κατώτερη των
προδιαγραφών απόδοση της Φ/Β Εγκατάστασης, είτε η κατάπτωση των εγγυήσεων των Προµηθευτών. Ο
πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης Φ/Β Εγκατάστασης αποτυπώνει και ελέγχει τη Φ/Β Εγκατάσταση για τον
εντοπισµό τυχόν παραλείψεων / λαθών, παρέχοντας λεπτοµερή αναφορά, πάντα σύµφωνα µε το Πρότυπο EN
62446:2009. Επιπρόσθετα, αναλαµβάνει τον ανασχεδιασµό βάσει των ευρηµάτων, ούτως ώστε η Φ/Β
Εγκατάσταση να πληροί όλες τις απαιτούµενες προδιαγραφές. Η διαχείριση λοιπόν µιας Φ/Β Εγκατάστασης
είναι πολύ περισσότερο από ότι απλώς η συντήρησή της. Το σύγχρονο επιχειρείν απαιτεί τη διαρκή
βελτιστοποίηση της σχέσης των απαιτούµενων πόρων, του χρόνου και του κόστους µε το οικονοµικό
αποτέλεσµα της επένδυσης. Η ολιστική προσέγγιση των Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Φ/Β Εγκαταστάσεων είναι
ακριβώς αυτό, προσφέροντας στον Επενδυτή ελαχιστοποίηση ρίσκου, αποδέσµευση κρίσιµων πόρων,
οικονοµίες κλίµακος και εν τέλει “Peace of mind”.
Χριστόφορος Παπανικολάου (c.papanicolaou@pvfm.gr):
Ο κ. Παπανικολάου είναι Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός µε µεταπτυχιακές σπουδές στην διοίκηση επιχειρήσεων
(MBA). Υπήρξε για αρκετά χρόνια διευθυντικό στέλεχος σε τεχνικό τµήµα πολυεθνικής εταιρείας στον τοµέα της
αυτοκινητοβιοµηχανίας, µε αρµοδιότητες στο after sales, στις εγγυήσεις, στην διαχείριση στόλου συνεργείων και γενικότερα
στο management της συντήρησης οχηµάτων. Εδώ και 6 µήνες ανέλαβε την γενική διεύθυνση της PVFM, που δηµιουργήθηκε
από επιτυχηµένους στον τοµέα των ΑΠΕ µηχανικούς και που φιλοδοξεί να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην οικονοµική
δρατηριότητα των ΑΠΕ, κάνοντας το first entry move και αντιµετωπίζοντας το θέµα της συντήρησης έργων ΑΠΕ ως ολιστική
διαχείριση εγκαταστάσεων - επενδύσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
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