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∆ιάκριση του
περιοδικού ECON 3

στα Βραβεία Οικόπολις
2012

¶∂ƒπµ∞§§√¡ 
¢√ª∏™∏

ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSS ΤΗΣ DEGER

«GREEN TOMORROW HOUSE»

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΤΩΝ ∆ΕΛΦΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ 
ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Econ3 Επιστηµονική Επιτροπή:

Κλειώ Αξαρλή
Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
Μαρία Βογιατζάκη
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.
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
∆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

Ολόκληρη η δηµοσιευόµενη ύλη του περιοδικού αποτελεί copyright και
απαγορεύεται η χρησιµοποίησή της µε οποιοδήποτε µέσο γραπτό,
οπτικό ή ακουστικό χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη του
περιοδικού.

Econ3

∆ιµηνιαία Έκδοση
για την οικονοµία, οικολογία και δόµηση

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

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

TÜV AUSTRIA HELLAS

CLIMATHERM 2014

SABO ENERGY

SMA SOLAR TECHNOLOGY

KRANNICH SOLAR & LUXOR SOLAR GMBH

SUNWIND ENERGY FOR ALL
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AVANT GARDE ENERGY

∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε.

ELITH - ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

HEATWAVE

NANODOMI®

INOX MARE

SUNPRODUCTS

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΜΕΙΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΑΣ
άρθρο: ∆ρ. Πάνος Κοσµόπουλος, Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ.
∆ιευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού
Κτιρίων και Οικισµών, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
άρθρο: Χριστόφορος Παπανικολάου, Μηχ. & Αερ. Μηχανικός - MBA,
General Manager PVFM Ltd 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
άρθρο: Plus Energy LAB
Ciarán O’Leary, MEng BEng CPHD, Structural Engineer, Certified
Passivhaus Designer
Αλίς Κοροβέση

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
άρθρο: Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα, Γεωπόνος ΑΠΘ, M.Sc., Y.∆.
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ∆.Π.Θ.
Κοσµόπουλος Πάνος
∆ιευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού
Κτιρίων και Οικισµών ∆.Π.Θ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
άρθρο: Μαρία Ευαγγέλου, Μελετητής ενεργειακών συστηµάτων
AiD Engineering LTD
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Το τεύχος αυτό, το πρώτο του 2013, 
σηµατοδοτεί τη νέα χρονιά του περιοδικού 
µε ένα άκρως ενδιαφέρον αφιέρωµα στη θέρµανση, 
µε νέα από τους κλάδους της δόµησης και της ενέργειας 
και µε ακόµα περισσότερα ενδιαφέροντα άρθρα έγκριτων
ακαδηµαϊκών και στελεχών της αγοράς για θέµατα όπως 
τα παθητικά κτίρια, η βιοκλιµατική επέµβαση στους ανοιχτούς
αστικούς χώρους, συστήµατα αποθήκευσης θερµότητας και 
ένα ενδιαφέρον άρθρο για την επίκαιρη χρήση των
επιδοτούµενων προγραµµάτων σαν ένα χρήσιµο εργαλείο 
µιας επιχείρησης. 

Καλό ∆ιάβασµα

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης 
Εκδότης

™∏ª∂πøª∞ ∂∫¢√∆∏

 Econ3

Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή
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Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ, 
ΕΜΕΙΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΩΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

∆ιάκριση του
περιοδικού ECON 3

στα Βραβεία Οικόπολις
2012
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ÃƒÀ™√™ Ã√ƒ∏°√™ 

™∆√ ENERGY CONFERENCE 2013

Η ABB, ηγετική δύναµη στις τεχνολογίες ισχύος και αυτοµατισµού ήταν ο
Χρυσός Χορηγός του πρώτου συνεδρίου για την εξοικονόµηση ενέργειας µε
τίτλο Energy Efficiency Conference 2013, το οποίο διεξήχθη την Τετάρτη 13
Μαρτίου 2013 στο αµφιθέατρο Μαρούσι Plaza. 

To Energy Efficiency Conference 2013, που διοργανώθηκε από την Boussias
Communications και την έκδοση Plant Management, αποτελεσε το πρώτο
συνέδριο αφιερωµένο στις πρακτικές ενεργειακής διαχείρισης και
εξοικονόµησης ενέργειας και τελείται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας
Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ. 

Στόχος του ήταν να αναδείξει τις τελευταίες εξελίξεις για τις νέες τεχνολογίες
και υπηρεσίες σχετικά µε την ενεργειακή διαχείριση και την εξοικονόµηση
ενέργειας καθώς και να παρουσιάσει αποτελεσµατικές µεθόδους που
εφαρµόστηκαν από εταιρείες του κλάδου της βιοµηχανίας και των
επιχειρήσεων προκειµένου να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση. 
Το συνέδριο συγκέντρωσε ειδικούς, µηχανικούς, τεχνικούς διευθυντές και
διευθυντές παραγωγής, επιθεωρητές, ανώτερα και ανώτατα στελέχη από
διάφορους κλάδους. 

Η ΑΒΒ, ως χρυσός υποστηρικτής του συνεδρίου, είχε την ευκαιρία να
παρουσιάσει τα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόµησης προϊόντα
και συστήµατα που προµηθεύει στην ελληνική αγορά τα οποία συνεισφέρουν
δραστικά στη µείωση του κόστους της ενέργειας, των εκποµπών CO2 καθώς
και στη διαφύλαξη των αποθεµάτων των φυσικών πόρων. Η σηµαντική
εµπειρία της ΑΒΒ σε έργα τεχνολογιών ενέργειας και αυτοµατισµού συµβάλει
στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας στοχεύοντας στη βέλτιστη χρήση της
ηλεκτρικής ενέργειας και στην αύξηση της παραγωγικότητας µε ιδιαίτερη
µέριµνα για το περιβάλλον. 
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CONERGY
∞∫√ª∏ 500KWP ™∆∏ ™¶∞ƒ∆∏

Ένα ακόµη φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 493kWp ολοκλήρωσε η
Conergy στoυς Μολάους του Νοµού Λακωνίας για λογαριασµό της εταιρείας
RELEHEAT. 

Βάσει συµφωνίας που υπεγράφη στις αρχές του έτους, η Conergy ήταν
υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου µε το «κλειδί στο χέρι» και
συγκεκριµένα για την προµήθεια του εξοπλισµού, τη µελέτη, την εγκατάσταση
και τη θέση σε λειτουργία του Φ/Β πάρκου, το οποίο εκτείνεται σε µια έκταση
20.000 m2 .

Ο συνολικός εξοπλισµός του έργου περιλαµβάνει 2.058 premium Φ/Β
γεννήτριες Conergy PowerPlus 240P, 30 µετατροπείς Conergy IPG 15T και
βάσεις στήριξης Conergy SolarLinea. Μετα την ολοκλήρωση και σύνδεση του µε
το δίκτυο, η Φ/B εγκατάσταση αναµένεται να παράγει περίπου 659.000
kWh/έτος,  δηλαδή όσο θα κατανάλωναν ετησίως περίπου 187 νοικοκυριά, ενώ
παράλληλα θα εξοικονοµούνται περίπου 336 τόνοι CO2 ετησίως. 

Ο Πρόεδρος της Conergy Ελλάδος ∆ρ. Στέφανος Μελισσόπουλος δήλωσε
σχετικά: 
«Φτάσαµε στην ολοκλήρωση ενός ακόµη Φ/Β πάρκου, αποδεικνύοντας ότι τα
Φ/Β µπορούν να συνεχίσουν την επιτυχηµένη τους πορεία ακόµη και σε
δύσκολες περιόδους. Μπορούµε όλοι µαζί να βοηθήσουµε και να στηρίξουµε
τον κλάδο και την ελληνική οικονοµία, ο καθένας µε το δικό του τρόπο.  Εµείς
στην Conergy, µε επαγγελµατισµό και συνέπεια βρισκόµαστε δίπλα στον
επενδυτή, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας. Ας είµαστε αισιόδοξοι για το µέλλον αυτής της αγοράς και ας
συνεχίσουµε να συνεισφέρουµε στο πράσινο µέλλον και στην οικονοµία αυτής
της χώρας».    

Η εκπρόσωπος του στρατηγικού επενδυτή κ. Isabella Gillmartin δήλωσε
σχετικά: «Η Ελλάδα είναι µια χώρα ευλογηµένη από τον ήλιο. Έτσι πήραµε την
απόφαση να επενδύσουµε και εµείς στην ηλιακή ενέργεια στηρίζοντας
παράλληλα την ελληνική οικονοµία και την πράσινη ανάπτυξη.  Η επιλογή της
συνεργάτιδας εταιρίας ήταν σηµαντική για εµάς. Εµπιστευτήκαµε την Conergy
γνωρίζοντας την πολυετή εµπειρία της και είµαστε πεπεισµένοι ότι µια τέτοια
συνεργασία αποτελεί εγγύηση για την καλύτερη δυνατή απόδοση της
επένδυσής µας».
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ARVIS SOLAR
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Εντός του Μαρτίου, η ARVIS SOLAR συνέδεσε µε επιτυχία στο δίκτυο του
∆Ε∆∆ΗΕ τρεις ακόµα φωτοβολταϊκούς σταθµούς στη περιοχή της Ξάνθης.
Για το πρώτο έργο, ισχύος 99,84kWp στην περιοχή Μέλισσας του Νοµού
Ξάνθης, χρησιµοποιήθηκαν 416 φωτο-βολταϊκές γεννήτριες του οίκου BYD
ισχύος 240 Wp τοποθε-τηµένες σε βάσεις Metaloumin. Η διαχείριση της
παραγόµενης ενέργειας γίνεται από 5 τριφασικούς αντιστροφείς του οίκου
SMA, τύπου STP 170000-TL καθώς και έναν τριφασικό αντιστροφέα του ίδιου
οίκου, τύπου STP 150000-TL. Οι εργασίες διήρκησαν λιγότερο από 4
εβδοµάδες και ο πελάτης δήλωσε απόλυτα ικανοποιηµένος, τόσο από την
ποιότητα όσο και από την ταχύτητα της εγκατάστασης. Λίγες ηµέρες αργότερα
ο ∆Ε∆∆ΗΕ συνέδεσε το έργο χωρίς καµία παρατήρηση.

Το δεύτερο έργο, ισχύος 99,84kWp, ολοκληρώθηκε στην περιοχή Αβάτου του
Νοµού Ξάνθης. Χρησιµοποιήθηκαν 444 φωτοβολταϊκές γεννήτριες του οίκου
Light Way Green Energy ισχύος 225 Wp τοποθετηµένες σε βάσεις Metaloumin.
Η διαχείριση της παραγόµενης ενέργειας γίνεται από 3 τριφασικούς
αντιστροφείς του οίκου Power One, τύπου Trio 27.6TL καθώς και έναν
τριφασικό αντιστροφέα του ίδιου οίκου, τύπου PVI 10.0TL. Οι εργασίες
εγκατάστασης διήρκησαν 4 εβδοµάδες και ο πελάτης δήλωσε απόλυτα
ικανοποιη-µένος, τόσο από την ποιότητα όσο και από την ταχύτητα της
εγκατάστασης. Λίγες ηµέρες αργότερα ο ∆Ε∆∆ΗΕ συνέδεσε το έργο χωρίς
καµία παρατήρηση.
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Το τρίτο έργο ισχύος 99,96kWp ολοκληρώθηκε στην περιοχή Νέας Κεσσάνης
του Νοµού Ξάνθης. Χρησιµοποιήθηκαν 408 φωτοβολταϊκές γεννήτριες του
οίκου BYD ισχύος 245 Wp τοποθετηµένες σε βάσεις Schletter. Η διαχείριση
της παραγόµενης ενέργειας γίνεται από 5 τριφασικούς αντιστροφείς του
οίκου SMA, τύπου STP 170000-TL καθώς και έναν τριφασικό αντιστροφέα του
ίδιου οίκου, τύπου STP 150000-TL. Οι εργασίες εγκατάστασης διήρκησαν 2,5
εβδοµάδες και ο πελάτης δήλωσε απόλυτα ικανοποιηµένος, τόσο από την
ποιότητα όσο και από την ταχύτητα της εγκατάστασης. Λίγες ηµέρες αργότερα
ο ∆Ε∆∆ΗΕ συνέδεσε το έργο χωρίς καµία παρατήρηση.

Της εγκατάστασης και των τριών έργων επιµελήθηκε ο τοπικός µας
αντιπρόσωπος µε τα εξειδικευµένα συνεργεία του. Εγκαταστάθηκαν επίσης
συστήµατα τηλεµετρίας, πλήρης προστασίες κατά των υπερτάσεων και των
κεραυνών καθώς και συστήµατα συνεχούς επιτήρησης µε κάµερες και
συστήµατα συναγερµού.

Η ARVIS SOLAR, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που περνά η χώρα µας,
συνεχίζει να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες,
διατηρώντας το κόστος του επενδυτή σε χαµηλά επίπεδα.

∂π¢∏™∂π™
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Με µεγάλη επιτυχία και πολύ υψηλή συµµετοχή έγινε το 29ο Συνέδριο του
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. στις 16 & 17 Μαρτίου στο ξενοδοχείο
HOLIDAY INN.

Παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο του ∆ικτύου κ. Μιλτιάδη Γωνιάδη οι
υπάρχουσες και νέες συνεργασίες-προϊόντα που καλύπτουν το σύνολο του
προγράµµατος εξοικονόµησης σε θέρµανση µε εναλλακτικά καύσιµα Pellet-
Ξύλου, Αντλίες θερµότητας, Θερµοµόνωση κτηρίων, Κουφώµατα,
Φωτοβολταϊκά, Ηλιακά συστήµατα και Συστήµατα Εξοικονόµησης Ενέργειας.
Έγινε αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων από τους χορηγούς του
Συνεδρίου EDIL KAMIN σε προϊόντα µε καύσιµα Pellet και Ξύλου καθώς και
από την MARMODOM σε προϊόντα µόνωσης - θερµοπρόσοψης κτηρίων µε το
σύστηµα biopanoply.

Παρουσιάστηκαν τα νέα καταστήµατα-µέλη του ∆ικτύου σε Λιβαδειά -
Μεσολόγγι - Κοµοτηνή - Αγρίνιο - Ιωάννινα - Πρέβεζα - Κέρκυρα - Αµαλιάδα -
Βόνιτσα - Λάρισα - Αθήνα & Σύρο µε τα οποία η παρουσία του ∆ικτύου
ανέρχεται πλέον σε 77 καταστήµατα-µέλη σε όλη την Ελλάδα.
Παρουσιάστηκε αναλυτικά η θετική πορεία του ∆ικτύου κατά την τελευταία
περίοδο της κρίσης και η προοπτική του για τα επόµενα έτη µε βάση τα νέα
προϊόντα Εξοικονόµησης Ενέργειας και τις νέες παροχές προς τα µέλη και κατ’
επέκταση στον τελικό καταναλωτή.

Με απόλυτη οµοφωνία των συνέδρων έγινε κατανοητό ότι µε την σοβαρότητα,
την συνέπεια, τον σωστό προγραµµατισµό και την οργανωτική δοµή για τα
οποία διακρίνεται η ∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ, η προοπτική ανάπτυξης των εργασιών όλων
των καταστηµάτων-µελών του δικτύου παραµένει πάντα δυναµική και
αισιόδοξη παρά το δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον το οποίο έχει
διαµορφωθεί στη χώρα µας.
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CONERGY
¶ƒ√µ√§∏ ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ ECOTEC 2013

Για έκτη συνεχή χρονιά η Conergy συµµετέχει στην έκθεση «Ecotec Τεχνολογίες
Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά Συστήµατα», που πραγµατοποιείται στο
εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος
Βενιζέλος», από τις 18-21 Απριλίου 2013. Το περίπτερο της Conergy βρίσκεται
στην αίθουσα 3, αριθµός D8.

Στην έκθεση, η Conergy θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά
το νέο online εργαλείο σχεδιασµού Φ/Β εγκαταστάσεων Conergizer, µε το
οποίο ο χρήστης µπορεί να σχεδιάσει εύκολα το Φ/Β του σύστηµα,
πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα αισθητικής, οικονοµίας και
απόδοσης. Το Conergizer προτείνει αυτόµατα κατάλληλες χωροθετήσεις Φ/Β
γεννητριών µε προσοµοιώσεις σκιάσεων για βέλτιστη εκτίµηση της
απόδοσης.. Όλα υπολογίζονται µε ακρίβεια χιλιοστού. Ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να βλέπει τρισδιάστατα το σχεδιασµό του συστήµατός του και να
λαµβάνει πληροφορίες, ακόµα και για τα οικονοµικά αποτελέσµατα και τη
βιωσιµότητα της επένδυσής του.

Στο περίπτερο της Conergy οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να µάθουν
για τον τρόπο λειτουργίας του Conergizer και τα πλεονεκτήµατά του, ενώ θα
µπορούν να σχεδιάσουν «ζωντανά» τη στέγη µε τα φωτοβολταϊκά πάνελ,
µπαίνοντας έτσι στην κλήρωση για ένα µίνι iPad.

Ο ∆ρ. Στέφανος Μελισσόπουλος, Πρόεδρος της Conergy στην Ελλάδα,
αναφερόµενος στη συµµετοχή της εταιρίας στην έκθεση, δήλωσε: «Η Conergy
δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά µε συνέπεια και αξιοπιστία από το
2004. Όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται πάντα κοντά στον πελάτη,
ανταποκρινόµενη στις ανάγκες του, µε την προώθηση ολοκληρωµένων λύσεων
και καινοτόµων προϊόντων υψηλής ποιότητας. Σήµερα, είµαστε ιδιαίτερα
χαρούµενοι που έχουµε τη δυνατότητα να παρουσιάσουµε στην ελληνική
αγορά το Conergizer, το οποίο ήδη χρησιµοποιείται µε µεγάλη επιτυχία στη
Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιταλία και τη Γαλλία. Το Conergizer είναι
ένα online εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε, καθώς
είναι πολύ εύκολο στη χρήση του, όπως θα ανακαλύψουν οι ίδιοι οι επισκέπτες
στην έκθεση, ερχόµενοι στο περίπτερό µας και σχεδιάζοντας ζωντανά τη στέγη
τους».
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ENGAIA A.E.

Η ENGAIA A.E. ολοκλήρωσε µε απόλυτη επιτυχία το πρώτο τρίµηνο του 2013
ένα σηµαντικό αριθµό φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, συνολικής ισχύος άνω
των 5,5MW. H εταιρία ήταν υπεύθυνη για τον σχεδιασµό, την προµήθεια αλλά
και την κατασκευή των πάρκων µε το κλειδί στο χέρι και σύµφωνα πάντα µε
τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας κατά την πάγια πολιτική της
εταιρίας. Όλα τα έργα υλοποιήθηκαν εντός των απαιτούµενων προθεσµιών,
σύµφωνα και µε τον πρόσφατο νόµο 4093 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012). 

Τα εν λόγω έργα είναι µικρής, µεσαίας και µεγάλης κλίµακας και βρίσκονται
σε περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα όπως ∆ράµα, Θεσσαλονίκη, Ικαρία,
Καστοριά, Κιλκίς, Λάρισα, Λειβαδιά, Ροδόπη, Σκύδρα, Χαλκιδική. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η κατασκευή φωτοβολταϊκής
εγκατάστασης σε βιοµηχανική στέγη για λογαριασµό της εταιρίας KRONOS
SUN ENERGY στη Σκύδρα ισχύος 781kW, η οποία υλοποιήθηκε σε χρονικό
διάστηµα µόλις 43 ηµερολογιακών ηµερών. Στη συγκεκριµένη εγκατάσταση
επιλέχθηκε αµιγώς γερµανικός εξοπλισµός και συγκεκριµένα φ/β πάνελ του
οίκου Q-Cells, µετατροπείς του οίκου KACO και σύστηµα στήριξης του οίκου
Schletter.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο σύνολό τους οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
αναµένεται να παράγουν πάνω από 7,7 GWh/έτος και να συµβάλουν στην
αποφυγή πάνω από 5400 tn CO₂ ετησίως. 

Η ENGAIA παράλληλα µε την πάγια δραστηριότητά της στον κλάδο των
Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων, πρωτοπορεί για ακόµα µία φορά µε τη δυναµική
είσοδό της στον κλάδο της Βιοµάζας και των Μικρών Αιολικών.  
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Κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης δοµικών υλικών BAU 2103 στο
Μόναχο, ο κ. Hans Peters, διευθυντής του IBU (Γερµανικό Ινστιτούτο για την
κατασκευή και το περιβάλλον), παρουσίασε τη fischer ως την πρώτη εταιρία,
µε περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος (EPD - environmental product
declaration), σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο για τα στηρίγµατα
θερµοπρόσοψης.

Ο κ. Hans Peters, παρέδωσε επίσηµα την περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
στον Γενικό ∆ιευθυντή της fischer Γερµανίας, κ. Alexander Zanocco, στο
περίπτερο του Ινστιτούτου για την κατασκευή και το Περιβάλλον (IBU). 
Η περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος, σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 14025 και
EN 15804, που περιγράφει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των στηριγµάτων
µόνωσης. Στην αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη τόσο η διάρκεια ζωής των
στηριγµάτων, όσο και το οικολογικό αποτύπωµά τους, σχετικά µε τις πρώτες
ύλες και την απαιτούµενη ενέργεια για την παραγωγή τους, καθώς επίσης για
τη µεταφορά των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία και την απόρριψη
ή την ανακύκλωση των προϊόντων.

Η fischer διαθέτει λύσεις στήριξης για όλα τα είδη µόνωσης σε διάφορα πάχη
και για όλα τα είδη τοιχοποιίας: Καρφωτά βύσµατα, µε εµφανή ή κρυφό δίσκο
στήριξης, βιδωτά βύσµατα, νάιλον ή µεταλλικά. Επίσης, διαθέτει και ειδικά
στηρίγµατα µε θερµοδιακοπή (για αποφυγή σηµειακών θερµογεφυρών) για
στήριξη µεγάλων φορτίων όπως π.χ. τέντες ή σκίαστρα. 

Η εταιρία fischer Hellas είναι η ελληνική θυγατρική του οµίλου fischer. Ο όµιλος
εταιριών fischer περιλαµβάνει 42 θυγατρικές σε 32 χώρες, µε µονάδες παραγωγής σε
8 χώρες (Αργεντινή, Βραζιλία, Κίνα, Γερµανία, Ιταλία, Τσεχία, ΗΠΑ, Τουρκία) και
πωλήσεις σε πάνω από 100 χώρες. Βασική αρχή του οµίλου είναι η καινοτοµία, η
ευθύνη και η αξιοπιστία.
H fischer είναι ο παγκόσµιος ηγέτης της αγοράς στον τοµέα της µηχανικής αγκύρωσης:
χηµικά αγκύρια, µηχανικά αγκύρια, νάιλον βύσµατα, βίδες, αφροί πολυουρεθάνης,
στεγανωτικά υλικά, κόλλες, στηρίγµατα Η/Μ εγκαταστάσεων, στηρίγµατα
θερµοµονώσεων, e-fix ηλεκτρολογικά στηρίγµατα, τρυπάνια, δίσκοι κοπής, βάσεις
Φ/Β, κλπ.)

Για περισσότερες πληροφορίες

Απόστολος Καβάκας

Γενικός ∆ιευθυντής
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
∞¶√∆∂§∂™ª∞∆∞ 2012

Η SMA Solar Technology AG διατηρεί σταθερά τη θέση της παρά το δυσµενές
περιβάλλον της αγοράς 

• Κύρια στοιχεία 2012:
• Πωλήσεις µετατροπέων ισχύος 7,2 γιγαβάτ (2011: 7,6 GW)
• Κύκλος εργασιών 1,5 δισεκατοµµύρια ευρώ στο ανώτερο όριο της 

πρόβλεψης (2011: 1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ) 
• Αύξηση του ποσοστού εξαγωγών στο 56,3% (2011: 53,6 %)
• Κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) 102 εκατοµµύρια ευρώ (2011: 240,3 

εκατοµµύρια ευρώ)
• Χρηµατοοικονοµική αυτάρκεια – καθαρή ρευστότητα 446,3 εκατοµµύρια 

ευρώ (31.12.2011: 473,3 εκατοµµύρια ευρώ)
• Προτεινόµενο µέρισµα 0,60 ευρώ ανά µετοχή
• Η ∆ιοίκηση επιβεβαιώνει την πρόβλεψη πωλήσεων και κερδών για το 

οικονοµικό έτος 2013

Το 2012, η SMA Solar Technology AG πέτυχε σε ένα δυσµενές περιβάλλον
αγοράς τους στόχους της όσον αφορά στις προβλέψεις κύκλου εργασιών και
κερδών. Στο απερχόµενο οικονοµικό έτος, η επιχείρηση σηµείωσε κύκλο
εργασιών 1,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ (2011: 1,7 δισ. ευρώ) και κέρδη προ
τόκων και φόρων (EBIT) 102 εκατοµµυρίων ευρώ (2011:240,3 εκατ. ευρώ). 
Με 7%, το περιθώριο ΕΒΙΤ υπολείπεται σαφώς εκείνου του προηγούµενου
έτους (2011:14,3 %). Η ∆ιοίκηση συνιστά στο Εποπτικό Συµβούλιο της SMA να
προτείνει ένα µέρισµα 0,60 ευρώ ανά µετοχή κατά τη Γενική Συνέλευση της
23ης Μαΐου 2013. Με το συνιστώµενο µέρισµα, η SMA συγκαταλέγεται µεταξύ
των ελάχιστων τίτλων που αποδίδουν µέρισµα στον κλάδο των φωτοβολταϊκών
συστηµάτων.
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Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της SMA, κατά το
προηγούµενο έτος εγκαταστάθηκαν παγκοσµίως, νέα φωτοβολταϊκά
συστήµατα ισχύος περίπου 31 γιγαβάτ (2011:περίπου 29 GW). Το 2012
χαρακτηρίσθηκε παγκοσµίως από υπερβολική παραγωγική ικανότητα στην
αγορά των φωτοβολταϊκών συστηµάτων, καθώς και από εντονότερο
ανταγωνισµό και αυξανόµενη πίεση για µείωση κόστους. Λόγω των µαζικών
περικοπών στις εγγυηµένες τιµές των φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη και της
επίσπευσης των πωλήσεων ως συνέπεια, οι πρώτοι εννέα µήνες του 2012
εξελίχθηκαν θετικά για την SMA. Κατά το τέταρτο τρίµηνο, η ζήτηση για
φωτοβολταϊκούς µετατροπείς µειώθηκε σηµαντικά µε τη µείωση των
εγγυηµένων τιµών και λόγω της αυξανόµενης ανασφάλειας, ιδιαίτερα στη
γερµανική αγορά φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Κατά την περίοδο αναφοράς,
η SMA διέθεσε µετατροπείς συνολικής ισχύος 7,2 γιγαβάτ (2011: 7,6 GW).
Λόγω της ύφεσης που παρατηρήθηκε στην Ευρώπη, απέκτησαν ιδιαίτερη
σηµασία οι αγορές εκτός Ευρώπης. ‘Ανθιση της ανάπτυξης παρατηρήθηκε
κυρίως στη Βόρεια Αµερική, στην Ιαπωνία και στην Ταϊλάνδη. Ανάλογα
αυξήθηκε το ποσοστό εξαγωγών στο 56,3% (2011: 53,6%). Κατά το διάστηµα
αναφοράς, η SMA εξακολούθησε να προωθεί µε συνέπεια την
παγκοσµιοποίησή της, ιδρύοντας νέες θυγατρικές εταιρείες στη Νότια Αφρική
και στη Χιλή. Η επιχείρηση αντιπροσωπεύεται έτσι σε 21 χώρες και είναι σε
θέση να περιορίσει την εξάρτηση της από επιµέρους αγορές.

Κατά το διάστηµα αναφοράς, το πλεόνασµα του Οµίλου ανήλθε στα 75,1
εκατοµµύρια ευρώ (2011: 166,1 εκατ. ευρώ). Σε ένα δυσµενές περιβάλλον
αγοράς, η SMA εξασφάλισε το 2012 θετική καθαρή ταµειακή ροή πριν από την
καταβολή µερισµάτων. Το γεγονός αυτό υπογραµµίζει την ικανότητα της
επιχείρησης, να εξασφαλίζει µε το επιχειρηµατικό της µοντέλο άµεση
ρευστότητα ακόµη και υπό συνθήκες έντονου ανταγωνισµού. Η µεικτή
ταµειακή ροή κατά την περίοδο αναφοράς ανήλθε στα 165,8 εκατοµµύρια
ευρώ (2011: 240,7 εκατ. ευρώ). Με ποσοστό ιδίων κεφαλαίων 61,8%
(31.12.2011: 57,4%) και καθαρή ρευστότητα 446,3 εκατοµµύρια ευρώ
(31.12.2011: 473,3 εκατ. ευρώ) η SMA εξακολουθεί να διαθέτει µία εξαιρετικά
εύρωστη δοµή ισολογισµού και είναι οικονοµικά αυτάρκης, ώστε να
χρηµατοδοτεί την περαιτέρω ανάπτυξή της.

«Το 2013 θα είναι µια δύσκολη χρονιά για τον φωτοβολταϊκό κλάδο. Η αγορά
φωτοβολταϊκών συστηµάτων βρίσκεται επί του παρόντος σε ένα στάδιο
σηµαντικών αλλαγών. Έχουµε ωστόσο προσαρµόσει έγκαιρα τη στρατηγική
µας στις µελλοντικές προκλήσεις του τοµέα της ενέργειας. Με την ανάπτυξη
καινοτόµων τεχνολογιών συστηµάτων και λύσεων διαχείρισης ενέργειας,
καθώς και µε δράσεις σε όλο το εύρος της επιχείρησης για τη µείωση του
κόστους και τη συνεχή παγκοσµιοποίηση, θεωρούµε ότι η SMA είναι σε θέση
να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρέχονται στις παγκόσµιες αγορές
φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Ένα ζήτηµα είναι σαφές: η  µετάβαση του
ενεργειακού τοµέα από κεντρικές µονάδες παραγωγής ενέργειας σε
αποκεντρωµένους παραγωγούς ενέργειας, παγκοσµίως, είναι εφικτή µόνο µε
καινοτόµο τεχνολογία συστηµάτων. Σε αυτή την διεθνώς αναπτυσσόµενη
αγορά έχουµε επικεντρωθεί στρατηγικά», δηλώνει ο εκπρόσωπος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της SMA Pierre-Pascal Urbon.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας SMA επιβεβαιώνει την πρόβλεψη
κύκλου εργασιών και κερδών της SMA, συµπεριλαµβανοµένης της Zeversolar
για το 2013. Με κύκλο εργασιών 0,9 δισεκατοµµύρια ευρώ έως 1,3
δισεκατοµµύρια ευρώ προβλέπει ένα ισοσκελισµένο λειτουργικό
αποτέλεσµα, στην καλύτερη περίπτωση. Η ∆ιοίκηση, όµως δεν µπορεί να
αποκλείσει το ενδεχόµενο ζηµίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες

στην Ελλάδα: 

Βίκυ Ζερβούδη
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™À™∆∏ª∞∆∞ SUNLIGHT ABEE
¡∂∞ ∂¶∂¡¢À™∏ ∞¡ø ∆ø¡ 20.000.000ú

™∆∏¡ ∫√ª√∆∏¡∏

Η ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑ∆Α

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ ανακοινώνει µια νέα µεγάλη επένδυση ύψους
άνω των €20 εκατ., τη δηµιουργία της πιο σύγχρονης µονάδας ανακύκλωσης
Συσσωρευτών Μολύβδου της Ευρώπης, στην Ελλάδα.

Η νέα εργοστασιακή µονάδα υλοποιείται, σε συνολική έκταση 42
στρεµµάτων, στην περιοχή της Κοµοτηνής (ΒΙΠΕ Κοµοτηνής, Νοµός Ροδόπης)
και αναµένεται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο τοπικά, όσο και σε
εθνικό επίπεδο. Η επιλογή της Κοµοτηνής επικυρώνει την απόφαση της
SUNLIGHT, η οποία διατηρεί τη βάση παραγωγής της στην Ξάνθη, να συνεχίσει
να στηρίζει την επιχειρηµατική ζωή της Β. Ελλάδας, όπως ήδη κάνει τα
τελευταία 22 χρόνια.

Η µονάδα, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί στο 2ο εξάµηνο του 2013, θα
λειτουργεί µε βάση την πιο σύγχρονη τεχνολογία στην Ευρώπη.

Η νέα επένδυση θα ενισχύσει την ακριτική περιοχή της Κοµοτηνής µε τη
δηµιουργία 50 νέων άµεσων θέσεων εργασίας, ενώ έµµεσες θέσεις εργασίας
έχουν ήδη δηµιουργηθεί µε την υλοποίηση του έργου. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της SUNLIGHT κ. Κωνσταντίνος Λαύκας σηµείωσε
σχετικά «H νέα µονάδα ανακύκλωσης στην Κοµοτηνή, η πιο σύγχρονη από τις
37 που λειτουργούν στην Ευρώπη, προβλέπει πολλαπλά επιχειρηµατικά
πλεονεκτήµατα. Στην πρώτη φάση λειτουργίας της η ετήσια παραγωγική
δυναµικότητα θα ξεπεράσει τους 15.000 τόνους κραµάτων µολύβδου,
καλύπτοντας το 80% των αναγκών µας σε πρώτη ύλη και συµβάλλοντας
σηµαντικά στη βελτίωση της κερδοφορίας µας. Παράλληλα θα αποτρέψει
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εκροή συναλλάγµατος για τη χώρα ύψους €40 εκατ., που πλέον θα
παραµείνει στην Ελλάδα». 

Ταυτόχρονα, η νέα επένδυση θα στηρίξει την ελληνική αγορά και οικονοµία,
ενισχύοντας την ελληνική βιοµηχανοποίηση, ενδυναµώνοντας την ελληνική
οικονοµία µέσω αύξησης των φορολογικών εισφορών κι αυξάνοντας την
εγχώρια προστιθέµενη αξία. 

Ιδιαίτερα σηµαντική θα είναι και η συµβολή της νέας βιοµηχανικής µονάδας
ανακύκλωσης στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ε.Ε, που
προβλέπει ότι η χώρα µας πρέπει να ανακυκλώνει το 100% των
χρησιµοποιηµένων µπαταριών µολύβδου. Σήµερα στην Ελλάδα, παρά τη
σχετική νοµοθεσία, ανακυκλώνεται µε νόµιµες διαδικασίες µόνο το 20% των
χρησιµοποιηµένων µπαταριών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη
ξεπερνά το 95%. Αυτή η επένδυση, θα συµβάλλει τα µέγιστα στην επίτευξη
των περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Χρήστος Καρτάλης σηµείωσε σχετικά: «Η νέα
αυτή επένδυση, έρχεται να ενδυναµώσει το ελληνικό επιχειρείν εν µέσω
κρίσης, αλλά και να αποδείξει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τα εχέγγυα
όχι µόνο να προοδεύσουν, αλλά να διεκδικήσουν και πρωτιές στον παγκόσµιο
χάρτη».

H δηµιουργία της πρότυπης αυτής µονάδας ανακύκλωσης εντάσσεται πλήρως
στη στρατηγική της SUNLIGHT, η οποία µε ενεργό δυναµική παρουσία στην
ελληνική και διεθνή αγορά, και παραγωγική δραστηριότητα στο Νέο Όλβιο
Ξάνθης από το 1991, ενισχύει σταθερά την επιχειρηµατική της ανάπτυξη µέσω
νέων υποδοµών και επενδύσεων. Η Εταιρεία που συγκαταλέγεται πλέον
µεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στους τοµείς αποθήκευσης και διάθεσης
ενέργειας σε παγκόσµιο επίπεδο, µε έδρα της την Ελλάδα, έχει στρέψει
επιτυχώς το βλέµµα της στο εξωτερικό και σήµερα εξάγει το 98% της
παραγωγής της παγκοσµίως, διατηρώντας αυτόνοµη επιχειρηµατική παρουσία
σε 9 χώρες.

H εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, συµφερόντων Π. Γερµανού, διανύει δυναµικά
την τρίτη της δεκαετία στην ελληνική και διεθνή αγορά σχεδιάζοντας, παράγοντας και
διανέµοντας συστήµατα αποθήκευσης και διάθεσης ενέργειας. Η SUNLIGHT
συγκαταλέγεται σήµερα µεταξύ των κορυφαίων παραγωγών προϊόντων και
συστηµάτων ενέργειας στον κόσµο, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις σε τοµείς
µε ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις όπως Βιοµηχανία, Εφοδιαστική Αλυσίδα και
Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες, Κατασκευές, Πληροφορική, Έργα Υποδοµής και Άµυνα.

Για περισσότερες πληροφορίες

στην Ελλάδα: 

Τροκούδη Ανθή, 

∆ιευθύντρια Επικοινωνίας

Οµίλου Π. Γερµανού

Γαρδίκη Έλλη, 

V+O Communication
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CONERGY
™Àªª∂∆∂Ã∂π ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ SOLAREX

™∆∏¡ ∆√Àƒ∫π∞

Η Conergy συµµετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση “Solarex Istanbul 2013  -
Solar & PV Technologies” που πραγµατοποιείται στην Κωνσταντινούπολη από
τις 11-13 Απριλίου 2013. Το περίπτερο της Conergy βρίσκεται στην αίθουσα 3
αρ. Ε5. 

Η έκθεση Solarex 2013, που διοργανώνεται στο εκθεσιακό κέντρο Istanbul
Expo Center,  κοντά στο διεθνές αεροδρόµιο της Κωνσταντινούπολης,
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών, φορέων της τουρκικής
κυβέρνησης, εκπροσώπων εταιριών φωτοβολταϊκών και της βιοµηχανίας ΑΠΕ
γενικότερα. 

Η Conergy, µε εµπειρία στην τουρκική αγορά ηλιακής ενέργειας από τα
προηγούµενα χρόνια, καθώς και ενεργό παρουσία µε χορηγία στο συνέδριο
“Solar Τurkey” τον Οκτώβριο του 2012, σκοπεύει να διερευνήσει περαιτέρω
τις επενδυτικές δραστηριότητες στη φωτοβολταϊκή αγορά της γειτονικής
χώρας.   

Ο ∆ρ. Στέφανος Μελισσόπουλος, Πρόεδρος της Conergy στην Ελλάδα δήλωσε
σε σχέση  µε τη συµµετοχή της εταιρίας στην έκθεση. «Η Τουρκία αποτελεί
για εµάς µια ανερχόµενη αλλά ταυτόχρονα και πολύ σηµαντική αγορά. Παρά
το γεγονός ότι, στο παρελθόν είχαµε δραστηριότητες στην αγορά ενέργειας
της Τουρκίας, ουσιαστικά τώρα ξεκινάνε να διαφαίνονται οι λαµπρές
προοπτικές και το µέλλον της ανάπτυξής της. Εµείς, ως Conergy, διαθέτουµε
ήδη ένα σηµαντικό δίκτυο τοπικών συνεργατών, ώστε να είµαστε σε θέση να
γνωρίζουµε και να κατανοούµε την αγορά όσο το δυνατόν καλύτερα. Έχουµε
την γνώση και την εµπειρία στις διεθνείς αγορές και παρακολουθούµε
διαρκώς τις εξελίξεις και τις προοπτικές, διερευνώντας τις επιχειρηµατικές
ευκαιρίες, έχοντας δίπλα µας τους κατάλληλους συνεργάτες. Οι συνθήκες
είναι σίγουρα ευνοϊκές και εµείς είµαστε εδώ για να υποστηρίξουµε και να
προσφέρουµε στους Τούρκους  - και όχι µόνο - επενδυτές αξιόπιστες και
αποδοτικές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις µε υψηλής ποιότητας προϊόντα και
υπηρεσίες. Κινούµαστε, θεωρώ, προς τη σωστή κατεύθυνση και είµαστε
έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε κάθε νέα ευκαιρία και πρόκληση στην
αναδυόµενη αυτή αγορά ηλιακής ενέργειας». 

Η Conergy, ως µια από τις πρωτοπόρους εταιρίες διεθνώς στο τοµέα της
ηλιακής  ενέργειας, µε 14 χρόνια εµπειρίας στην κατασκευή και προµήθεια
φωτοβολταϊκών συστηµάτων, έχει παράγει και διαθέσει πάνω από 2,2 GW
ηλιακής ενέργειας παγκοσµίως. ∆ιαθέτει  εκτεταµένο διεθνές δίκτυο
πωλήσεων, µε προσωπικό που δραστηριοποιείται σε 40 χώρες σε 5 ηπείρους
ενώ µε περισσότερο από τα τρία τέταρτα των πωλήσεων της εταιρείας να
προέρχεται από τις διεθνείς αγορές ηλιακής ενέργειας, παρακολουθεί
διαρκώς τις νέες τάσεις της αγοράς και τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες που
παρουσιάζονται.  
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DPHELLAS
∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏ ¶ƒ√∫§∏™∏ ™∂ 

∫∆∏ƒπ√-™∆√§π¢π ∆∂Ã¡√§√°π∫∏™ ∂∆∞πƒπ∞™

Η καινοτοµία, η τεχνολογία και αρχιτεκτονική είναι έννοιες που συµβαδίζουν
απόλυτα αλλά πολύ σπάνια γίνονται πράξη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα της
οικονοµικής κρίσης και της ύφεσης.

Η DPHellas είναι ιδιαίτερα περήφανη που συµµετέχει ενεργά στις σπάνιες
αυτές φορές, µιας και η ίδια αποτελεί το µοναδικά ελληνικό καινοτόµο cluster
αλουµινίου, δεχόµενη την µεγάλη πρόκληση να υλοποιήσει τον απαιτητικό και
ανατρεπτικό σχεδιασµό των αρχιτεκτόνων ∆έσποινας Καµατάκη και Άννι
Ροδοπούλου, στο ιδιόκτητο κτήριο που θα στεγάσει την έδρα της δυναµικής
εταιρία τεχνολογίας MLS.

Το νέο κτίριο γραφείων της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, κατασκευάζεται
στην περιοχή της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης και αντανακλά τις αρχές της
εταιρίας -τεχνολογία και καινοτοµία - στην αρχιτεκτονική του κτιρίου. 
Ο κτιριακός όγκος αναπτύσεται σε τέσσερα επίπεδα, έχει συνολική επιφάνεια
2.280m² και περιλαµβάνει αίθριο το οποίο αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της
σύνθεσης. Απ’ τη µία οργανώνει την κάτοψη, καθώς όλοι οι κύριοι χώροι
τοποθετούνται γύρω από αυτό και δίνει τη δυνατότητα φυσικού φωτισµού και
εξαερισµού στην πλειονότητα των χώρων, και απ’ την άλλη, ενισχύει την
µορφή, χωρίζοντας το σύνολο του όγκου σε δύο µέρη, δύο Γ.
Τα δύο αυτά Γ διαφοροποιούνται ως προς το υλικό, µε αποτέλεσµα το ένα να
διατηρεί έναν συµπαγή, στιβαρό χαρακτήρα, ενώ το άλλο να δίνει την
εντύπωση του ελαφρύ και διαφανές. Τα υλικά που επικρατούν στις όψεις ώστε
να επιτευχθεί αυτή η αντίθεση είναι η τσιµεντοσανίδα, το υαλοπέτασµα και το
µέταλλο (αλουµίνιο) ως επίθεµα, αναδεικνύοντας τα παραπάνω
χαρακτηριστικά µε τον καλύτερο τρόπο.
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Για την υλοποίηση
και εφαρµογή του
αρχιτεκτονικού
σχεδιασµού απο την
DPHellas και την
εταιρία εφαρµογών
αλουµινίου PAMIL,
και σε συνεργασία
µε τον Αρχιτέκτων
µηχανικό της
DPHellas κ.
Κεραµίδα Νίκο,
επιλέχθηκαν µε
πολύ αυστηρά
κριτήρια τα
αναγνωρισµένα

συστήµατα της EXALCO, ALBIO 102 semi-structural & ALBIO 109c, µε
ηλεκτροστατική βαφή επιφάνειας χρωµατος R7039 MAT µε πούδρες της AKZO
NOBEL, που σε συνδυασµό µε την ειδική υάλωση µε Ug 1,1 τύπου ClimaGuard
6/12ar/4 της GUARDIAN, καλύπτουν την σχεδιαστική πρόκληση του κτιρίου,
αντανακλώντας έτσι την εταιρική εικόνα και ύφος της MLS.
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KACO NEW ENERGY
TIGO ENERGY

√§√∫§∏ƒø£∏∫∂ ∆√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√
™∂ªπ¡∞ƒπ√ ∆ø¡ ∂∆∞πƒπø¡ ™∆∏¡ ∞£∏¡∞

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου στο ξενοδοχείο
Hilton η συνδιοργάνωση τεχνικού σεµιναρίου από τη Γερµανική εταιρία
κατασκευής φωτοβολταϊκών µετατροπέων KACO new energy και την
Αµερικάνικη εταιρία Tigo energy που εστιάζει στην εφαρµογή καινοτόµων
τεχνολογιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας στον τοµέα της ηλιακής
φωτοβολταϊκής αγοράς. Οι 2 εταιρίες έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σε
παγκόσµιο επίπεδο στενή συνεργασία και η διοργάνωση αυτή αποτελεί την
αρχή αντίστοιχων γεγονότων που θα ακολουθήσουν στο µέλλον.

Το κοινό που παρευρέθηκε ήταν επαγγελµατίες σχεδιασµού, εγκατάστασης
και εµπορίας φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Η ανταπόκριση των
συµµετεχόντων ήταν µεγάλη και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά
τα προϊόντα και γενικότερα να µοιραστούν την τεχνογνωσία για την
φωτοβολταϊκή τεχνολογία που παρείχαν η KACO new energy και η TIGO
energy.

Με τα σεµινάρια αυτά δίνεται η δυνατότητα τόσο σε αρχάριους όσο και σε
πεπειραµένους στην ηλιακή ενέργεια να ενηµερωθούν για τις τελευταίες
εξελίξεις στον τοµέα της ηλιακής τεχνολογίας.
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GREENBOX & PLUS ENERGY LAB
™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ 
π¢∞¡π∫∏ ∞¡∞∫∞π¡π™∏ 2013

Η οµάδα των εταιριών GreenBox και Plus Energy LAB αποτελεί έναν φορέα
σχεδιασµού και υλοποίησης ιδιωτικών τεχνικών έργων, η οποία υποστηρίζει
καθετοποιηµένα όλο το φάσµα της κατασκευής. Αποτελείται από άτοµα µε
διαφορετικό σηµείο εκκίνησης, διακριτές διαδροµές εξειδίκευσης και τελικό
πεδίο συνάντησης τη µελέτη και την κατασκευή νέων κτιρίων, καθώς επίσης
και την ενεργειακή αναβάθµιση υφισταµένων. 

Ακολουθώντας πιστά τα πρότυπα Χαµηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης (LEH),
Παθητικών Κτιρίων (Passive House Standard) και Κτιρίων Μηδενικής
Ενεργειακής Κατανάλωσης (ZEH) και εναρµονίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας
της στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσει και είναι σε θέση να
παρέχει ολοκληρωµένες, αξιόπιστες και αποτελεσµατικές λύσεις για κάθε
είδους κτίριο, οικιστικό ή επαγγελµατικό. 

Από τις 8 έως 10 Μαρτίου 2013, στο πλαίσιο της έκθεσης “Ιδανική Ανακαίνιση
2013” που πραγµατοποιήθηκε στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, η οµάδα των
εταιριών GreenBox και Plus Energy LAB είχε τη χαρά να ενηµερώσει τους
επισκέπτες της για τα πλεονεκτήµατα των νέων προτύπων κατασκευής και τα
οφέλη που προκύπτουν τόσο σε οικονοµικό όσο και σε περιβαλλοντικό
επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες στην

Ελλάδα: 

GreenBox 

Nίκος Λεµόνας

Plus Energy LAB    

Αλίς Κοροβέση
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GSB INTERNATIONAL
∏ª∂ƒπ¢∞ ∂¡ √æ∂π ∆ø¡ ∫§∞¢π∫ø¡

∂∫£∂™∂ø¡ INFACOMA, ENERGYTECH
2013

Με µεγάλη επιτυχία οργανώθηκε η Ηµερίδα του κορυφαίου οργανισµού
πιστοποίησης ποιότητας βαφής αλουµινίου και σιδήρου, µε τίτλο «GSB, ένας
κόσµος ποιότητας» που οργανώθηκε από την εταιρεία Profilgroup, στο
συνεδριακό κέντρο Ν. Γερµανός στις εγκαταστάσεις της HELEXPO, στην
Θεσσαλονίκη, στις 24 Φεβρουαρίου 2013. 

Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής του πολιτικής, διοργανώθηκε ηµερίδα από το
Γραφείο Ν.Α. Ευρώπης, η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των
κλαδικών εκθέσεων «Infacoma, Energytech» µε σκοπό την ενηµέρωση των
συνέδρων για την δοµή και το προφίλ του οργανισµού, αλλά και για τα
πλεονεκτήµατα που απολαµβάνουν τα µέλη του.   

O GSB INTERNATIONAL είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός
πιστοποίησης ποιότητας βαφής αλουµινίου και σιδήρου µε έδρα την Γερµανία.
Ιδρύθηκε το 1976 στο Μόναχο της Γερµανίας και σήµερα αριθµεί περισσότερα
από 180 µέλη – βαφείς, παραγωγούς πρώτων υλών, κατασκευαστές
εξοπλισµού βαφής και ινστιτούτα - σε πάνω από 25 χώρες παγκοσµίως.
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Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Ελλήνων Μεταποιητών
Αλουµινίου και Σιδήρου (ΣΕΜΑΣ), κος Φωτιάδης Ιωάννης, ο Πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, κος Σωτήρης Μαγόπουλος  αλλά
και ο Πρόεδρος του Οργανισµού GSB, κος Hans-Jürgen Alfort.  

Ακολούθησαν οι οµιλίες του Αντιπρόεδρου GSB, κου Πέτρου Γούλα αλλά και
του Ελεγκτή της GSB στο γραφείο Ν.Α. Ευρώπης κου Καρατζά Ρωµύλου, οι
οποίοι στο τέλος της εκδήλωσης έλυσαν κάθε απορία των συνέδρων σχετικά
µε τις καινοτοµίες του οργανισµού αλλά και τις ενέργειες πιστοποίησης που
πραγµατοποιούνται.

Στην ηµερίδα παρεβρέθηκαν πλήθος συνέδρων  από εταιρίες Βαφής,
Κουφωµάτων, Αλουµινίου αλλά και Μηχανολόγοι Μηχανικοί Αρχιτέκτονες, οι
οποίοι παρακολούθησαν τις οµιλίες µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρίες: Aluk-Χρήστος Κουνέλης Α.Ε., Alumil,
ΗΛΕΚΤΡΟ.Β.Α.Μ.-Αφοί Ε. Ηλιαδή & ΣΙΑ ΟΕ και η εταιρεία Verpan Panels. 



CONERGY
∂•À¶¡√ ™À™∆∏ª∞ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™

∂¡∂ƒ°∂π∞™

Μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση παράγει ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της
ηµέρας, ενώ η απόδοσή της επηρεάζεται από την ένταση της ηλιοφάνειας και
την εποχή. Σε ένα αµιγώς διασυνδεδεµένο οικιακό φωτοβολταϊκό σύστηµα, η
ενέργεια διοχετεύεται εξ ολοκλήρου στο δίκτυο και πωλείται µε την
καθορισµένη τιµή πώλησης, βάσει της υπογεγραµµένης σύµβασης
αγοραπωλησίας. Υπάρχουν ωστόσο και άλλες επιλογές εκτός από την
εξολοκλήρου τροφοδοσία του δικτύου µε το παραγόµενο ηλεκτρικό ρεύµα.

Με τις Εγγυηµένες Τιµές Πώλησης ενέργειας (FITs) να µειώνονται συνεχώς σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασµό µε την αύξηση των τιµών αγοράς ενέργειας
και την ταυτόχρονη αύξηση των ενεργειακών αναγκών, η χρήση της
παραγόµενης Φ/Β ενέργειας για ιδιοκατανάλωση είναι ένας τρόπος που µπορεί
να παρέχει ανεξαρτησία από το δίκτυο µέχρι και 80%, εξασφαλίζοντας τη
συνεχή εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

Το ερώτηµα που προκύπτει κατά την εγκατάσταση ενός οικιακού φωτοβολταϊκού
συστήµατος είναι πώς θα βρεθεί η απαιτούµενη ενέργεια τις απογευµατινές και
βραδινές ώρες, όταν δηλαδή οι αποδόσεις του συστήµατος είναι περιορισµένες
ή µηδενικές.

Η ιδανική λύση θα ήταν η χρήση ενός κατάλληλου σύγχρονου συστήµατος
αποθήκευσης ενέργειας υψηλής απόδοσης για διανοµή της ενέργειας, όποτε
και όπως αυτή είναι απαραίτητη. 

Ένα τέτοιο σύστηµα περιλαµβάνει µπαταρίες που αποθηκεύουν την επιπλέον
ενέργεια και ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης, που παρέχει
δεδοµένα για τις καταναλώσεις ισχύος, την κατάσταση και την απόδοση του Φ/Β
συστήµατος, καθώς και την κατάσταση των µπαταριών. Ένα σύστηµα διαχείρισης
µπαταριών διασφαλίζει τη βέλτιστη φόρτιση των µπαταριών, οπότε και τη
µέγιστη διάρκεια ζωή τους. 

Με αυτό τον τρόπο, ελέγχεται κάθε χρονική στιγµή η ροή της ενέργειας σε ένα
νοικοκυριό: Η παραγόµενη ενέργεια εφοδιάζει τις χρησιµοποιούµενες
συσκευές, όποτε και όσο απαιτείται, αλλιώς αποθηκεύεται ή διοχετεύεται στο
δίκτυο.

Με τη χρήση του συστήµατος αποθήκευσης-διαχείρισης ενέργειας, η ενέργεια
λαµβάνεται από το δίκτυο (αγοράζεται) µόνο όταν δεν επαρκεί η παραγόµενη
από το φωτοβολταϊκό σύστηµα ή τις µπαταρίες για την κάλυψη των οικιακών
αναγκών.

Ένα τέτοιο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να
εκµεταλλευτεί πλήρως τα οφέλη µίας καθαρής µορφής ενέργειας.
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Για περισσότερες

πληροφορίες: 

∆ρ. Σοφία Θεοδωροπούλου

Product Manager Conergy

Ελλάδος
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ELVIAL
∞§§∏ ªπ∞ ∂¶π∆ÀÃ∏ª∂¡∏ ¶∞ƒ√À™π∞ 

™∆∏ ¢π∂£¡∏ ∂∫£∂™∏ INFACOMA

Εντυπωσιακή κατά γενική οµολογία κρίνεται η συµµετοχή της Ελληνικής
Βιοµηχανίας Αλουµινίου στη 30η ∆ιεθνή Έκθεση ∆οµικών Υλικών Infacoma. 
Σε ένα χώρο που είχε διαµορφωθεί µε λιτές, απέριττες και ευθείες γραµµές,
που απέδωσαν µε νόηµα το στίγµα της εταιρείας.

Η ΕLVIAL για µια ακόµα φορά έδειξε να αντιλαµβάνεται τις ανάγκες του
καταναλωτικού κοινού, παρουσιάζοντας ανάµεσα στα ήδη καταξιωµένα
συστήµατα της νέα συστήµατα µε άξονα την αντικατάσταση κουφωµάτων, την
εξοικονόµηση ενέργειας και την ασφάλεια.
Όπως: το νέο σύστηµα αντικατάστασης EL 6500 Smart Slide
(συρόµενο/ανασυρόµενο θερµοµονωτικό),  το νέο θερµοµονωτικό ρολό EL
9000 µε το νέο φυλλαράκι διέλασης µε µεγάλη διάσταση διάτρησης και την
κύρια είσοδο ασφαλείας µε θερµοµόνωση EL 8000 µε  ίσιο φύλλο και
αυτόµατο άνοιγµα µε κάρτα.

Αυτό όµως που διαφοροποίησε φέτος την ELVIAL δεν ήταν µόνο τα
πιστοποιηµένα συστήµατά της, αλλά και η δυνατότητα να προσφέρει όλα τα
θερµοµονωτικά της συστήµατα σε διχρωµία σε µικρό χρόνο παράδοσης και σε
τιµές ασυναγώνιστες, δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες σε καταναλωτές αλλά
και σε κατασκευαστές καθότι  απάντα στην ανάγκη οµοιοµορφίας των
εξωτερικών όψεων των πολυκατοικιών, η οποία επιβάλλεται από τον Γενικό
Οικοδοµικό Κανονισµό και παράλληλα δίνει την δυνατότητα να
χρησιµοποιηθεί εσωτερικά το χρώµα της αρέσκειας του πελάτη.

Όλα αυτά προκάλεσαν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης,
αφού στην συντριπτική τους πλειοψηφία  επισκέφθηκαν τους χώρους της
ELVIAL για να γνωρίσουν την πρωτοποριακή αναβάθµιση των συστηµάτων
αλουµινίου γενικότερα.
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Εκεί συνάντησαν σύσσωµο το τεχνικό και εµπορικό επιτελείο της ELVIAL για να
διαπιστώσουν ότι εκτός από την τεχνική αρτιότητα ιδιαίτερη έµφαση δίδεται
στην ανθρώπινη σχέση µέσα από ένα οργανωµένο πελατοκεντρικό σύστηµα
που στόχο έχει την άµεση και ποιοτική εξυπηρέτηση.

Στο τέλος της έκθεσης ο Πρόεδρος της  ELVIAL κ. Τζίκας σε συνάντηση
στελεχών και συνεργατών της εταιρείας, αφού τους ευχαρίστησε όλους,
αναγνώρισε ότι αυτή η συµµετοχή ήταν η πιο πετυχηµένη µέσα στην
µακρόχρονη παρουσία της ELVIAL στον θεσµό της Infacoma. 

Ήταν εξάλλου καθολική η αναγνώριση αφού η ELVIAL κατάφερε και φέτος να
τιµηθεί από τη Helexpo µε το βραβείο καλύτερης δηµιουργίας για το
περίπτερό της.

Η ELVIAL θα συνεχίζει να συµµετέχει στα σηµαντικά γεγονότα µε σκοπό την
περαιτέρω ανάπτυξη της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, κυρίως
στις αγορές της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, δεσµευόµενη για την ολική
ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της.
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ALUMIL
∂¶π∆ÀÃ∏ª∂¡∏ ¶∞ƒ√À™π∞ ™∆π™ ∂∫£∂™∂π™

INFACOMA & ENERGYTECH 2013

Η Alumil συµµετείχε µε επιτυχία στην 30η ∆ιεθνή Έκθεση ∆οµικών Υλικών,
Μονωτικών, Κουφωµάτων, Ειδών Υγιεινής, Προκατασκευών και Τεχνολογίας
Infacoma 2013, που πραγµατοποιήθηκε στις 21 – 24 Φεβρουαρίου στο
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης παρουσιάστηκαν τα Νέα καινοτόµα προϊόντα
που πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις σχεδιασµού, ενεργειακής απόδοσης,
άνεσης και ασφάλειας. Μεταξύ των εκθεµάτων ήταν η κορυφαία γενιά
Supreme συρόµενων συστηµάτων, Pivot Πόρτες Εισόδων Αλουµινίου καθώς
και οι καινοτόµες πόρτες Carbon ινών ικανοποιώντας και τις υψηλότερες
αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.

Παράλληλα µε την Alumil, η Alumil Solar συµµετείχε στην 5η ∆ιεθνή Έκθεση
EnergyTech, όπου παρουσίασε: 
1) Το πρώτο Ελληνικό ∆ιαξονικό TRACKER Αλουµινίου HELIOS 2500, µε
δυνατότητα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου σε 2 άξονες και 30%
περισσότερη απόδοση από τις σταθερές βάσεις. 
2) Την πιο πλήρη γκάµα προσυναρµολογηµένων και ετοιµοπαράδοτων
µονοπάσσαλων στηριγµάτων για Φ/Β πάρκα. 
3) Το νέο βελτιωµένο σύστηµα HELIOS 2400-405, για µεγάλες Φ/Β
εγκαταστάσεις σε βιοµηχανικές στέγες. 4) Το διεθνές πιστοποιηµένο
στήριγµα HELIOS 2100-165 (από την SHARP) για Φ/Β πάρκα µε THIN FILM
Panel.
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CONERGY
∂¡π™ÃÀ∂π ∆∏¡ ∏°∂∆π∫∏ £∂™∏ ∆∏™ ™∆∏¡
∞°√ƒ∞ ∆∏™ ∆∞´§∞¡¢∏™ ª∂ ∂¶π¶§Œ√¡
31,5MWP

Συνολικη Φ/Β ισχύ 52,5MWp εγκαθιστά η Cornegy στη Ταϊλάνδη

Η Conergy ενισχύει την ηγετική της θέση στην Ταϊλάνδη, ξεκινώντας το 2013
µε την υπογραφή συµφωνίας για την κατασκευή Φ/Β πάρκου συνολικής
ισχύος 31,5MWp. Πρόκειται για το δεύτερο έργο µεγάλης κλίµακας της
εταιρείας Siam Solar Energy 1 Co. Ltd (SSE), θυγατρικής της Thai Solar Energy
Company Limited (TSE), µε εδρα τη Μπανγκόκ.

Το φθινόπωρο του 2012, η Conergy ξεκίνησε την κατασκευή δύο µεγάλων Φ/Β
έργων για λογαριασµό της SSE, συνολικής ισχύος 21MWp, η σύνδεση των
οποίων µε το δίκτυο αναµένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίµηνο του 2013.
Θα ακολουθήσουν τρία επιπλέον Φ/Β πάρκα ισχύος 10,5MWp το καθένα. Έτσι,
τρία νέα πάρκα αναµένεται να υλοποιηθούν λίγους µήνες µετά την
ολοκλήρωση των δύο πρώτων, που βρίσκονται υπό κατασκευή, ανεβάζοντας
τη συνολική εγκατεστηµένη ισχύ σε περίπου 52,5MWp.

Οι τρεις νέοι Φ/Β σταθµοί βρίσκονται στις επαρχίες Suphanburi και
Kanchanaburi, στη ∆υτική Ταϊλάνδη, περίπου 130 χλµ έξω από τη Μπανγκόκ.
Η Conergy είναι υπεύθυνη για την προµήθεια εξοπλισµού, τη µελέτη, την
εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία των τριών Φ/Β σταθµών µεγάλης
κλίµακας, που θα καλύπτουν µια έκταση περίπου 790.000 τετραγωνικών
µέτρων, συνολικά. Για τις εργασίες κατασκευής στο έδαφος, η Conergy
συνεργάζεται µε τους επί πολλά έτη τοπικούς συνεργάτες της, τις εταιρείες
Annex Power και Ensys.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των Φ/Β σταθµών τον Μάιο του 2013, οι
130.000 Φ/Β γεννήτριες Conergy Σειράς Ρ, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε
βάσεις στήριξης Conergy Solar Linea µήκους περίπου 130 χιλιοµέτρων, θα
παράγουν περισσότερες από 45.200MWh/έτος καθαρής ενέργειας, δηλαδή
1,3 φορές περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνουν οι κάτοικοι της
επαρχιακής πρωτεύουσας Kanchanaburi. Παράλληλα, οι Φ/Β εγκαταστάσεις
θα αποτρέπουν κάθε χρόνο την εκποµπή 24.000 τόνων CO2, ποσότητα που θα
χρειαζόταν 2.400 εκτάρια δάσους για να απορροφηθεί, κατά την ίδια
περίοδο.
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
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¶§∂π√æ∏ºπ∫√À ¶√™√™∆√À ™Àªª∂∆√Ã∏™
™∆∏ ZEVERSOLAR

Η SMA Solar Technology AG ολοκλήρωσε την απόκτηση πλειοψηφικής
συµµετοχής ύψους 72,5% της Jiangsu Zeversolar New Energy Co., Ltd., µίας εκ
των µεγαλύτερων εταιρειών παραγωγής µετατροπέων στην κινεζική αγορά. 
Οι κινεζικές κυβερνητικές αρχές ενέκριναν την απόκτηση της πλειοψηφικής
συµµετοχής στην Zeversolar.  Τα προϊόντα της Zeversolar είναι ειδικά
προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις της κινεζικής αγοράς φωτοβολταϊκών. 
Με την εξαγορά, η SMA εξασφαλίζει την πρόσβαση στην αναπτυσσόµενη
αγορά της Κίνας και επεκτείνει έτσι στρατηγικά τη θέση της ως παγκόσµιος
ηγέτης της αγοράς.

«Η κινεζική κυβέρνηση αύξησε µόλις πρόσφατα άλλη µία φορά σηµαντικά τον
στόχο ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών. Ο νέος στόχος αντιστοιχεί σε µια
ετήσια επιπρόσθετη ανάπτυξη της τάξεως των 10 Gigawatt, για τα επόµενα
τρία έτη. Η Κίνα θα εξελιχθεί εποµένως στη µεγαλύτερη, παγκοσµίως, αγορά
φωτοβολταϊκών. Η πλειοψηφική συµµετοχή στην Zeversolar, µε την οποία
αποκτούµε πρόσβαση σε αυτή την αναπτυσσόµενη αγορά, είναι εποµένως για
την SMA υψηλής στρατηγικής σηµασίας», δήλωσε ο CEO της SMA, Pierre-
Pascal Urbon. 

Η SMA πρόκειται να χρησιµοποιήσει την πλειοψηφική συµµετοχή κυρίως για
την ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση της κινεζικής αγοράς. Ως µία εκ των
µεγαλύτερων εταιρειών παραγωγής στην Κίνα, η Zeversolar κατασκευάζει
προϊόντα, που είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς. 
Η δυνατότητα παραγωγής του σύγχρονου εργοστασίου στην Yangzhong
µπορεί να επεκταθεί γρήγορα, εφόσον χρειαστεί. Πέραν αυτού, η Zeversolar
διαθέτει καλές επαφές µε σηµαντικούς πελάτες και φορείς λήψης
αποφάσεων στον κλάδο της ενέργειας. «Η SMA αποκτά µε τη συναλλαγή
πρόσβαση στη σηµαντικότερη αγορά ηλιακών συστηµάτων του µέλλοντος.
Επιπρόσθετα, θα κερδίσουµε από συνέργειες στις προµήθειες, στην
παραγωγή και στην ανάπτυξη. Αναµένουµε µεσοπρόθεσµα, θετική συµβολή
στα οικονοµικά αποτελέσµατά µας», δήλωσε ο Pierre-Pascal Urbon. 

Η εταιρική αξία της Zeversolar - βάσει του µεριδίου 72,5% της SMA –
υπολογίζεται στα 319 εκατοµµύρια κινεζικά γουάν (CNY) – περίπου €40
εκατοµµύρια ευρώ. Από αυτήν, προκειµένου να καθοριστεί η τιµή αγοράς,
αφαιρέθηκαν οι καθαρές υποχρεώσεις της εταιρείας. Η αγορά
χρηµατοδοτήθηκε τοις µετρητοίς.

Η οικονοµική έναρξη της συναλλαγής ξεκινά αναδροµικά από 1 Ιανουαρίου
2013.  
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Σχετικά µε την SMA 
Ο Όµιλος SMA σηµείωσε κύκλο εργασιών 1,7 δισ. ευρώ το 2011 και είναι ο ηγέτης στην
αγορά φωτοβολταϊκών µετατροπέων παγκοσµίως. Ως Όµιλος ενεργειακής διαχείρισης
παρέχει καινοτόµες τεχνολογίες για µελλοντικές εφαρµογές ενεργειακού εφοδιασµού. Η
εταιρεία εδρεύει στο Niestetal της Γερµανίας και δραστηριοποιείται σε 21 χώρες. Ο
Όµιλος επιχειρήσεων απασχολεί περισσότερους από 5.500 εργαζόµενους, πλέον των
εργαζοµένων έκτακτης απασχόλησης, παγκοσµίως. Το ευρύ φάσµα προϊόντων της SMA
περιλαµβάνει τον κατάλληλο µετατροπέα για κάθε τύπο φωτοβολταϊκού πλαισίου και για
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κάθε ισχύος καθώς και συστήµατα τηλεµετρίας και
ενεργειακής διαχείρισης. Το φάσµα προϊόντων περιλαµβάνει τόσο µετατροπείς για
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις διασυνδεδεµένες στο δηµόσιο δίκτυο, όσο και για
αυτόνοµα δίκτυα. Κατά συνέπεια, η SMA είναι σε θέση να προσφέρει την τεχνικώς
βέλτιστη λύση µετατροπέα για όλες τις κατηγορίες ισχύος και όλους τους τύπους
εγκαταστάσεων. Από το 2008, η µητρική εταιρεία SMA Solar Technology AG
συµπεριλαµβάνεται στη λίστα Prime Standard του Χρηµατιστηρίου Αξιών της
Φρανκφούρτης (S92) και η µετοχή της προστέθηκε στο TecDAX. Η SMA έχει διακριθεί
επανειληµµένα στο παρελθόν για την εξαιρετική της απόδοση ως εργοδότης και τα έτη
2011 και 2012 κατέκτησε την πρώτη θέση στο γερµανικό διαγωνισµό «Great Place to
Work». 

Σχετικά µε την Zeversolar
Η Jiangsu Zeversolar New Energy Co., Ltd. προέκυψε το 2011 από συγχώνευση των
εταιρειών "Jiangsu Eversolar New Energy Co., Ltd.“ και “Jiangsu ZOF New Energy Co.,
Ltd.“. Η επιχείρηση που εδρεύει στη Suzhou (επαρχία Jiangsu) αναπτύσσει, παράγει και
εµπορεύεται φωτοβολταϊκούς µετατροπείς. Η γκάµα των προϊόντων της εκτείνεται από
προϊόντα για οικιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις έως και για φωτοβολταϊκούς
σταθµούς ισχύος Megawatt. Η πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2008 επιχείρηση διαθέτει
ένα εργοστάσιο παραγωγής στην Yangzhong (επαρχία Jiangsu), κέντρα έρευνας και
ανάπτυξης στη Suzhou (επαρχία Jiangsu) και στη Σαγκάη καθώς και έξι γραφεία
πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης στην Κίνα. Επιπρόσθετα η Zeversolar εκπροσωπείται
µε δικά της υποκαταστήµατα στην Αυστραλία και στη Γερµανία. Η Zeversolar απασχολεί
αυτή τη στιγµή περισσότερους από 450 εργαζόµενους παγκοσµίως, εκ των οποίων
περίπου 150 εργαζόµενοι απασχολούνται µε την έρευνα και την ανάπτυξη. Το 2011, η
Zeversolar είχε κύκλο εργασιών περίπου 250 εκατοµµύρια CNY και διέθεσε µετατροπείς
ισχύος 215 MW. Η Zeversolar κατέχει έτσι ηγετική θέση στην αγορά των κατασκευαστών
φωτοβολταϊκών µετατροπέων στην Κίνα.  

Για περισσότερες

πληροφορίες: 

Βίκυ Ζερβούδη
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∂∫£∂™∏ INFACOMA

Για µια ακόµη χρονιά ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η συµµετοχή της ΚΕΒΕ Α.Ε. στην
έκθεση INFACOMA που πραγµατοποιήθηκε στις 21-24/2/2013 στη Θεσ/νίκη.

Η εξωστρέφεια της εταιρίας µας επισφραγίστηκε µε την επίσκεψη πελατών µας
από τις  Βαλκανικές χώρες, τη Ρωσία, την Κύπρο, τα Αραβικά Εµιράτα, το Λίβανο,
την Αίγυπτο και την Τουρκία.

Νέες τεχνοτροπίες στο κεραµίδι, νέοι τρόποι εφαρµογής του συστήµατος
δόµησης ΟΡΘΟBLOCK καθώς και µία νέα σειρά κεραµικών προϊόντων επένδυσης
κτιρίων και εξωτερικών δαπέδων, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών.
Οι συνεργάτες µας από το τµήµα πωλήσεων και οι τεχνικοί µας σύµβουλοι
έκαναν µία ολοκληρωµένη παρουσίαση των προϊόντων µας και των εφαρµογών
τους και έδωσαν λύσεις σε τεχνικά θέµατα.

Ευχαριστούµε όλους όσους µας τίµησαν µε την παρουσία τους και
δεσµευόµαστε πως θα συνεχίσουµε µε την ίδια προσήλωση στο τρίπτυχο
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ.

Η ΚΕΒΕ τιµήθηκε από  τον πρόεδρο της HELEXPO Α.Ε. κ. Θεόδωρο Σουµπάση µε
το βραβείο διοργανωτή, για την οργανωµένη παρουσία της στην 30η INFACOMA.
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CONERGY
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∆ø¡ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫ø¡ ∞¡∞°∫ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√À¶√§∏™

Φ/Β σταθµός της Conergy σε χώρο στάθµευσης

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση συνολικής ισχύος 1,2MWp ολοκλήρωσε η
Conergy στην πανεπιστηµιούπολη της Αλµέρια, στην Ισπανία. Το έργο
πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τον επί σειρά ετών συνεργάτη της, την
εταιρεία Compaña Regional de Energía Solar (CRES) και την Elsamex, εταιρεία
υπηρεσιών ενέργειας, που λειτουργεί ως επενδυτής και διαχειριστής του
συστήµατος, για λογαριασµό του Πανεπιστηµίου της Αλµέρια.

Περίπου 4.950 Φ/Β γεννήτριες Conergy σειράς Ρ τοποθετήθηκαν στο
υπόστεγο στάθµευσης αυτοκινήτων, καλύπτοντας µία έκταση 15.000m2.
Μελλοντικά αναµένεται να παράγουν περίπου 1.750 MWh/ετησίως, που
ισοδυναµεί µε το 25% των ενεργειακών αναγκών του Πανεπιστηµίου ή µε την
ετήσια ενεργειακή κατανάλωση 137.000 laptops, που λειτουργούν οχτώ ώρες
ηµερησίως. Το Πανεπιστήµιο διαθέτει στις εγκαταστάσεις του ερευνητικό
κέντρο για την ηλιακή ενέργεια σε συνεργασία µε το ∆ηµόσιο Ίδρυµα
Ενέργειας, Προστασίας του Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας (CIEMAT). Με τη
νέα Φ/Β εγκατάσταση, οι φοιτητές. θα µπορέσουν να βιώσουν την ηλιακή
ενέργεια από πρώτο χέρι, τόσο στα εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις
δοκιµών, όσο και στην καθηµερινή λειτουργία της για την κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών.

«Η συγκεκριµένη Φ/Β εγκατάσταση είναι ίσως το µεγαλύτερο έργο πράσινης
ενέργειας σε πανεπιστήµιο της Ισπανίας. Αυτό δείχνει πως η µετάβαση σε
καθαρότερες πηγές ενέργειας έχει ήδη φτάσει στους τοµείς της εκπαίδευσης
και των θεσµών και πως η βιωσιµότητα αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία,
ιδίως τώρα που σε πολλές περιπτώσεις η ηλιακή ενέργεια είναι
οικονοµικότερη της συµβατικής», δήλωσε ο Luis Jiménez Gutierrez,
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Conergy Ισπανίας. «Το υπόστεγο στάθµευσης
αυτοκινήτων συνδυάζει οικολογία, design, αποδοτικότητα και πρακτικό
όφελος: Με περίπου 320 ηµέρες ηλιοφάνειας ετησίως, οι Φ/Β γεννήτριες θα
αποφέρουν εξαιρετικές αποδόσεις και σκιά σε µια περιοχή, όπου οι
θερµοκρασίες µπορούν να αγγίξουν τους 37°C το καλοκαίρι».



42 ÙÂ‡¯Ô˜ 26 � ª¿ÚÙÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2013

∂π¢∏™∂π™

™.∂.¶.∫.∂.∂.
Ó∂√™ ™À¡¢∂™ª√™ ™∆√¡ ∫§∞¢√

∆∏™ ¢√ª∏™∏™



43ÙÂ‡¯Ô˜ 26 � ª¿ÚÙÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2013

∂π¢∏™∂π™



44 ÙÂ‡¯Ô˜ 26 � ª¿ÚÙÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2013

∂π¢∏™∂π™

CONERGY
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°π∞ º/µ ∂°∫∞∆∞™∆∞™∂π™, ∆øƒ∞ ∫∞π ™∆∏¡
∂§§∏¡π∫∏ ∞°√ƒ∞

Ένα νέο λογισµικό σχεδιασµού για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών γεννητριών,
που προτείνει αυτόµατα την κατάλληλη χωροθέτηση και δίνει εκτιµήσεις για την
απόδοση και την κερδοφορία της εγκατάστασης, παρουσιάζει η Conergy στην
ελληνική αγορά.

Πρόκειται για το Conergizer, το νέο εργαλείο σχεδιασµού Φ/Β εγκαταστάσεων,
µε το οποίο ο χρήστης βρίσκει πιο εύκολα από ποτέ και στο µικρότερο δυνατό
χρόνο, την καλύτερη λύση για την τοποθέτηση του Φ/Β του συστήµατος,
συνδυάζοντας το βέλτιστο αποτέλεσµα αισθητικής, οικονοµίας και απόδοσης.

Το Conergizer διατίθεται δωρεάν από το διαδίκτυο και είναι πολύ εύκολο στη
χρήση του. Αρχικά, ο χρήστης εισάγει στο σύστηµα όλα τα δεδοµένα του κτιρίου
και της στέγης και το Conergizer απεικονίζει τρισδιάστατα και µε ακρίβεια
χιλιοστού το σχεδιασµό ως την τελευταία λεπτοµέρεια. Στη συνέχεια, ο χρήστης,
µε πολύ απλά βήµατα, µπορεί να εισάγει στο σύστηµα όλα τα εµπόδια ή
αντικείµενα που βρίσκονται στη στέγη, όπως απολήξεις κλιµακοστασίων,
ηλιακούς θερµοσίφωνες, καµινάδες ή παράθυρα και τέλος τις Φ/Β γεννήτριες. 

Το Conergizer, το οποίο διαθέτει δυνατότητα προσοµοίωσης των σκιάσεων,
υπολογίζει, από τα αντικείµενα που βρίσκονται στη στέγη, την τοπική σκίαση των
Φ/Β γεννητριών µε βάση την πορεία του ήλιου, καθ όλη τη διάρκεια του έτους.
Το αποτέλεσµα είναι ο σχεδιασµός του συστήµατος και η χωροθέτηση των Φ/Β
γεννητριών να πραγµατοποιούνται µε τη µέγιστη δυνατή ακρίβεια.
Επιπλέον, µε το Conergizer ο χρήστης µπορεί να υπολογίσει την ενεργειακή
απόδοση και την οικονοµική βιωσιµότητα της Φ/Β εγκατάστασης, ώστε να
αποφασίσει αν θα προχωρήσει τελικά στην υλοποίηση της επένδυσης.

Κατά το σχεδιασµό του συστήµατος, όλα τα υλικά που επιλέγει ο χρήστης,
αποθηκεύονται αυτόµατα σε µια λίστα – συµπεριλαµβανοµένων των
µετατροπέων, των συστηµάτων στήριξης, των καλωδίων και του απαραίτητου
παρελκόµενου εξοπλισµού ώστε πολύ εύκολα να µπορεί να παραγγείλει τον
εξοπλισµό για τον οποίο ενδιαφέρεται.

Τέλος εάν ο χρήστης είναι εταιρεία εγκατάστασης και συνεργάτης της Conergy
έχει τη δυνατότητα να συντάξει τη δική του προσφορά µε το λογότυπο της
εταιρίας του και να την εκτυπώσει µέσω του ίδιου του συστήµατος.

«Η χωροθέτηση των Φ/Β γεννητριών κατά το σχεδιασµό µιας Φ/Β εγκατάστασης
είναι πολύσηµαντική και επηρεάζει σαφώς την απόδοση του συστήµατος και
κατά συνέπεια την οικονοµική βιωσιµότητα µιας επένδυσης. Η Conergy
συγκέντρωσε την µακρόχρονη εµπειρία που έχει στο σχεδιασµό και στη µελέτη
των Φ/Β εγκαταστάσεων σε ένα µόνο εργαλείο. Το Conergizer αποτελεί ένα
εξαιρετικό εργαλείο σχεδιασµού, απαραίτητο για κάθε εγκαταστάτη ή ακόµα και
για τον τελικό πελάτη, ο οποίος καλείται να αποφασίσει για την υλοποίηση της
Φ/Β επένδυσης. Ποτέ πριν δεν ήταν τόσο εύκολο να σχεδιάσει κανείς γρήγορα
και επαγγελµατικά Φ/Β συστήµατα, υπολογίζοντας ταυτόχρονα την ενεργειακή
παραγωγή, την οικονοµική βιωσιµότητα και την κερδοφορία του συστήµατος»
αναφέρει ο ∆ρ. Στέφανος Μελισσόπουλος, Πρόεδρος της Conergy στην Ελλάδα.
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NANODOMI®
™Àªª∂∆∂Ã∂π ∫∞π º∂∆√™ ™∆∏¡ ECOTEC
2013

Η NanoDomi® συµµετέχει στην 6η ∆ιεθνή Έκθεση ECOTEC 2013, που
λαµβάνει χώρα από 18 έως 21 Απριλίου στο ATHENS METROPOLITAN EXPO,
στον ∆ιεθνή αερολιµένα «Ελευθέριος Βενιζέλος». 

Πιστοί στο ραντεβού µας, σας περιµένουµε στο περίπτερό µας Hall 3, B6, για
να σας παρουσιάσουµε τις προτάσεις µας στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας:
Α) Τον τριφασικό αντιστροφέα EverSol TLC10K-20Κ της ZEVERsolar, καθώς και 

τον µονοφασικό µε 2 MPPT EverShine 3-6kW. η NanoDomi είναι εδώ και 2 
χρόνια ο επίσηµος διανοµέας της ZeverSolar προσφέροντας το after sales 
service και την τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα. Η πολύ καλή αξιολόγηση 
και η τοποθέτηση στις πρώτες θέσεις βάση απόδοσης στην Παγκόσµια 
κατάταξη από το περιοδικό Photon, και η πληθώρα εγκατεστηµένων 
αντιστροφέων στην χώρα µας, δεν είναι τυχαία όπως αποδεικνύεται από 
την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της ZeverSolar από την 
SMA.

Β) Τις πρωτοποριακές ηλιακά υποβοηθούµενες αντλίες θερµότητας της 
Ισπανικής αντιπροσωπείας µας EnergyPanel για θέρµανση χώρου – νερού.

Γ) Τους ποιοτικούς 1-axes και 2-axes trackers της Ισπανικής Prius Energy. 
∆) Την νέα µας αντιπροσωπεία, την κολοσσιαίου µεγέθους κινέζικη εταιρία 

ΤΒΕΑ, κατασκευάστρια Φ/Β πλαισίων και κεντρικών αντιστροφέων. Βάσει 
της συµφωνίας µας αποκλειστικής αντιπροσώπευσης προσφέρουµε και 
turn key λύσεις για µεγάλα έργα µαζί µε την χρηµατοδότηση από τράπεζα 
της Κίνας.

Με αφορµή την συµµετοχή µας στην έκθεση η NanoDomi® προσφέρει ειδικές
τιµές στα προϊόντα που αντιπροσωπεύουµε, αλλά και στα υπόλοιπα προϊόντα
του καταλόγου µας. Θα χαρούµε να δούµε στο περίπτερό µας παλαιούς
φίλους, αλλά και να γνωρίσουµε νέους συνεργάτες, που να διέπονται από την
ίδια φιλοσοφία.

∂π¢∏™∂π™
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ENERGYTECH - INFACOMA
FURNIDEC BUSINESS - FURNIMA

™À¡∞¡∆∏™∏ ∂∫£∂™∂ø¡

Η 5η ENERGYTECH, η 30η INFACOMA και η 7η FURNIDEC Business - 14η

FURNIMA, «συναντήθηκαν» φέτος στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό
Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 21-24 Φεβρουαρίου.

Το µεγάλο αυτό "ραντεβού" της ενέργειας, της δόµησης και της θέρµανσης,
ήταν µοναδικό για τους επισκέπτες, καθώς ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορούσε
µόνο µε µια επίσκεψη να έρθει σε επαφή µε τις επιχειρήσεις - εκθέτες και
των τριών τοµέων.

Η προσέλευση του κόσµου φέτος ήταν εντυπωσιακή και πέρα από κάθε
προσδοκία, τόσο από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο όσο και από χώρες του
εξωτερικού, όπως  Βουλγαρία, Κύπρος, ∆ανία, Σκόπια, Γερµανία, Ρουµανία,
Σερβία, Μαυροβούνιο, Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία.

Ειδικότερα, πολλοί ήταν οι Έλληνες επισκέπτες που είδαν την έκθεση ως
ευκαιρία να ενηµερωθούν για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, και
για τα διαθέσιµα προϊόντα και τις λύσεις για να αναβαθµίσουν ενεργειακά το
σπίτι τους, ή ακόµα, για να χτίσουν µια καινούρια κατοικία. 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι παρά την οικονοµική κρίση – ή και ακριβώς
εξαιτίας αυτής-, οι χώροι της εξοικονόµησης ενέργειας, της σωστής δόµησης
και της αποτελεσµατικής θέρµανσης, προσελκύουν το ενδιαφέρον του
κόσµου τόσο από τις µεγαλουπόλεις όσο και από την επαρχία.

Κατά τα εγκαίνια της έκθεσης, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων κ. Στράτος Σιµόπουλος επισήµανε ότι η ανάπτυξη του ιδιωτικού
τοµέα, είναι η µοναδική διέξοδος για να βγει η χώρα από την κρίση.

ROLKA

ΗΛΕΚΤΡΟΒ.Α.Μ.

APERTO

ΣΥΝΟ∆ΙΑΣ
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Όσον αφορά στις βραβεύσεις των δύο εκθέσεων, τις οποίες πραγµατοποίησε
ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της HELEXPO κ. Πάρις Μαυρίδης, αυτές
είναι οι ακόλουθες:

INFACOMA
ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΙΙΑΑ
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ Α. Α.Ε 15/20&29 
MACON – MASTERPLAST 15/30
ΕΤΕΜ Α.Ε. 13/33Α
ELVIAL A.E. 13/38
REGAL-ΡΑΛΛΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  16/21
RAVELLI SRL 16/23

ΕΕΠΠΑΑΙΙΝΝΟΟΙΙ
ΚΑΜΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ 15/21
ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ – ΑΪΒΑΖΙ∆ΟΥ Ι. & ∆.-ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ Γ. Ο.Ε. 15/13 
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.– ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟΝ 13/53Α
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣ 16/20
ETICOM  LTD 13/26

ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΑΑ  ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΤΤΗΗ
ΚΕΒΕ Α.Ε. 15/34
ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ Β. ΑΒΕ 15/25Α
ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. 15/39
ALUMIN ROLLS 13/36
ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 13/34

ENERGYTECH
ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΙΙΑΑ
PROGETTO PELLETS GR – ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ 9/4
∆ΗΜΑΚΗΣ Α.Ε. 10/13
ARIES A.E. 7/15

ΕΕΠΠΑΑΙΙΝΝΟΟΙΙ
ΚΑΡΝΟΥΤΣΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 9/10
ALUMIL SOLAR 8/22
ECOENERGIA SA 8/23

ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΑΑ  ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΙΙΑΑ  ∆∆ΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΤΤΗΗ
THERMOSTAHL ΑΕΒΕ 9/11
∆ΡΙΒΑΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ 10/7
ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 8/16
ΥΦΑΝΤΙ∆Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ 7/10
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ NEF 8/19

MARMOLINE VERPAN

KAPTAIN

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

NEWIN
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Η ΚΕΒΕ άνοιξε τα φτερά της ακόµη περισσότερο…. και ταξίδεψε στη Τζέντα
της Σαουδικής Αραβίας, όπου συµµετείχε στη µεγαλύτερη, παγκοσµίως,
έκθεση δοµικών υλικών και του κατασκευαστικού κλάδου γενικότερα, 
«THE BIG 5 SHOW», στις 9-12.03.

Μετά τη συµµετοχή της στην αντίστοιχη έκθεση στο Dubai, η ΚΕΒΕ για µια
ακόµη φορά παρουσίασε τα προϊόντα της στον Αραβικό κόσµο, ενώ θετικές
εντυπώσεις και σχόλια εισέπραξε από εκπροσώπους µεγάλων
κατασκευαστικών εταιρειών µε τους οποίους έγιναν συναντήσεις.
Έγιναν σηµαντικές επαφές, που θα συµβάλλουν στη θεµελίωση της
εξωστρέφειας της ΚΕΒΕ. 

∫∂µ∂
√π ∏ª∂ƒπ¢∂™ ™À¡∂Ãπ∑√¡∆∞π

Με επιτυχία συνεχίζονται οι ηµερίδες µε θέµα: <<ΣΥΣΥΤΗΜΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ
ΟΡΘΟBLOCK-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ EC6, EC8 & ΚΕΝΑΚ>> που διοργανώνει η ΚΕΒΕ,
υπό την αιγίδα των παραρτηµάτων του ΤΕΕ σε όλη την Ελλάδα.

Μετά τη Θεσ/νίκη, την Καβάλα, τη Λάρισα, τα Ιωάννινα, τη Ρόδο, τη Λαµία,  το
Αγρίνιο, το Βόλο και την Κέρκυρα, συνεχίζουµε τον Απρίλιο στη Σάµο, στη Χίο
και στη Μυτιλήνη.  

Οι πολιτικοί µηχανικοί-τεχνικοί σύµβουλοι της ΚΕΒΕ, κ.κ. ∆εδουλάρης
∆ηµήτρης και Κακουτόπουλος Βασίλης, παρουσιάζουν στον τεχνικό κόσµο το
καινοτόµο σύστηµα δόµησης ΟΡΘΟBLOCK, ιδανικό τόσο για τοιχοποιίες
πλήρωσης, όσο και για φέρουσα τοιχοποιία, την πλήρη εναρµόνισή του µε
τους  ΕC 6 & 8 και τον ΚΕΝΑΚ, καθώς και τα οικονοµικά οφέλη από τη χρήση
του. Ακολουθεί ανοικτή συζήτηση και cocktail.
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AID ENGINEERING
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Η AiD Engineering, στην προσπάθεια της να κάνει γνωστή τη χρήση της
Γεωθερµίας, οργανώνει τον δεύτερο κύκλο σεµιναρίων. Τα σεµινάρια αυτά
έχουν τίτλο:  «Γεωθερµία και κλιµατισµός, βασικές αρχές», είναι τρίωρα
(18:00-21:00), αυτοτελή και πραγµατοποιούνται χωρίς καµία οικονοµική
επιβάρυνση, µια φόρα κάθε µήνα. Οι προγραµµατισµένες ηµεροµηνίες για το
νέο έτος είναι οι ακόλουθες: 24/04/2013, 29/05/2013, 26/06/2013,
24/07/2013, 25/09/2013, 30/10/2013, 27/11/2013, 11/11/2013.

Στόχος των σεµιναρίων αυτών, είναι η αποκρυστάλλωση µιας
εµπεριστατωµένης άποψης γύρω από τη Γεωθερµική ενέργεια, µια καθαρά
πράσινη µορφή ενέργειας, τις χρήσεις αυτής για τη θέρµανση και την ψύξη
κτιρίων, καθώς και τους βασικούς πρακτικούς κανόνες που διέπουν τους
υπολογισµούς των γεωθερµικών συστηµάτων κλιµατισµού. Ο εισηγητής,
κύριος Νικόλαος Ψαρράς µε χρόνια εµπειρίας στο χώρο των γεωθερµικών
συστηµάτων κλιµατισµού θα αναλύσει το θεωρητικό υπόβαθρο της
Γεωθερµικής ενέργειας µε άµεσο και οικείο τρόπο, τα επιµέρους γεωθερµικά
συστήµατα κλιµατισµού και θα προβεί στην παρουσίαση πρακτικών κανόνων
υπολογισµού των γεωθερµικών συστηµάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των
σεµιναρίων καθώς και για δήλωση συµµετοχής απευθυνθείτε στην
ηλεκτρονική µας φόρµα µέσω της ιστοσελίδας µας:
http://www.aidengineering.gr/gr/Downloads.aspx"
http://www.aidengineering.gr/gr/Downloads.aspx.(Υποκατηγορία:
Σεµινάρια). 

Περιµένουµε δηλώσεις συµµετοχής!

∂π¢∏™∂π™
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ALUMIL SOLAR - ABB - ERGON DESIGN - KACO NEW ENERGY - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∂∆∞πƒπø¡
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DIMOU DESIGN  -  NANODOMI®  -  DPHELLAS  -  AID ENGINEERING

¡∂∞ ¶ƒ√´√¡∆∞



52 ÙÂ‡¯Ô˜ 26 � ª¿ÚÙÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2013

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

Helios H2100 -180  
Το Best-Seller της Ελληνικής αγοράς
Νο 1 στην Ελληνική αγορά (>70 MW έργα) 
Καινοτόµο στην σχεδίαση και λειτουργικότητα 
Μείωση του χρόνου εγκατάστασης κατά 50% 
Οικονοµικό 
Προσυναρµολογηµένο και άµεσης παράδοσης 
Πλήρεις µελέτες (στατική, µελέτη θεµελίωσης) 
Πιστοποίηση από TUV

Helios H2100 -182
Μια οικονοµική λύση µε αντοχή σε ακραίες µετεωρολογικές συνθήκες
Η εξέλιξη της πολύ επιτυχηµένης AS180 µε πιο ενισχυµένη κεκλιµένη δοκό
Μεγαλύτερο άνοιγµα
Λιγότεροι πάσσαλοι
Ακόµη µεγαλύτερη µείωση χρόνου εγκατάστασης
Πιο εύκολο στην συναρµολόγηση
Ειδικό εξάρτηµα σύνδεσης µε πάσσαλο για προστασία από γαλβανική
διάβρωση
Ακόµη πιο οικονοµικό
Προσυναρµολογηµένο και άµεσης παράδοσης
Στατική Μελέτη σύµφωνα µε βάση Ευρωκώδικες 1,3,9
Πιστοποίηση από TUV

Helios H2100 - 190 
Με περιστρεφόµενη άρθρωση για επικλινή εδάφη
Το πιο καινοτόµο µονοπάσσαλο στήριγµα
Ρύθµιση σε εδάφη µε κλίση µέχρι 10 µοιρών ή 18% 
Εύκολη στην συναρµολόγηση και την ρύθµιση
Σταθερή κλίση σε 25ο – 30ο 
Ειδικά εξαρτήµατα σύνδεσης µε πάσσαλο για προστασία από γαλβανική
διάβρωση
Μειωµένος χρόνος εγκατάστασης
Μειώνει τις απαιτήσεις για χωµατουργικές εργασίες και διαµόρφωση
εδάφους
Οικονοµικό για τις λύσεις που προσφέρει
Πλήρεις µελέτες (στατική, µελέτη θεµελίωσης)
Πιστοποίηση από TUV

ALUMIL SOLAR
Alumil Helios 2100 - H πλήρες γκάµα Προσυναρµολογηµένων
Μονοπάσσαλων Στηριγµάτων

ALUMIL SOLAR
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Η επιτυχηµένη σειρά κεντρικών µετατροπέων της ABB, PVS800, περιλαµβάνει
τώρα και µοντέλα υψηλότερης ισχύος. 
Οι νέοι κεντρικοί µετατροπείς των 875 και 1000 kW, µε έναν από τους πιο
compact σχεδιασµούς της αγοράς και όντας ιδιαίτερα εύκολοι στη συντήρηση,
συµβάλλουν στη συνολική µείωση του κόστους λειτουργίας των Φ/Β πάρκων,
έχοντας ακόµα υψηλότερη συνολική αποδοτικότητα. Τα όρια λειτουργίας
αναφορικά µε τη θερµοκρασία και το υψόµετρο έχουν αυξηθεί και ο
σχεδιασµός των υποµονάδων συνεχούς ρεύµατος εισόδου (DC) παρέχει
µεγαλύτερη ευελιξία στους κατασκευαστές συστηµάτων. 
Η υψηλότερη αποδοτικότητα του καινούριου κεντρικού µετατροπέα της ABB
είναι αποτέλεσµα συστηµατικών και συνεχών προσπαθειών του τµήµατος
Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) της ΑΒΒ. Ο µετατροπέας των 1000 kW
παρουσιάζει µέγιστο βαθµό απόδοσης της τάξης του 98,8% µε βελτιωµένη
την απόδοση σε µερικά φορτία και βαθµό απόδοσης ΕΤΑ στο 98,6%. Αυτά,
µαζί µε µία πολύ χαµηλή κατανάλωση βοηθητικής ισχύος, µόλις 700 W για τα
καινούρια µεγέθη σε ονοµαστική ισχύ, έχει ως αποτέλεσµα έναν µετατροπέα
µε πολύ υψηλή συνολική αποδοτικότητα.

Οι νέοι κεντρικοί µετατροπείς της ABB των 875 και 1000 kW προσφέρουν µια
ευρύτερη κλίµακα λειτουργικής θερµοκρασίας, συγκεκριµένα µέχρι και 50 ºC
σε ονοµαστική ισχύ και µέχρι 55 ºC σε µειωµένη απόδοση ισχύος. Αυτά
καθιστούν το προϊόν απόλυτα κατάλληλο για ζεστές κλιµατολογικές
συνθήκες. Σε χαµηλότερες θερµοκρασίες ο µετατροπέας παρέχει µέχρι και
20% δυνατότητα υπερφόρτωσης και µέγιστη ισχύ στα 1050 kW και 1200 kW
στους 25 ºC για τους µετατροπείς των 875 και των 1000 kW αντίστοιχα.

Οι νέοι κεντρικοί µετατροπείς είναι διαθέσιµοι µε οκτώ εισόδους µε µπάρες
µε προστασία ασφαλειών στο βασικό εξοπλισµό, οι οποίες µπορούν να γίνουν
προαιρετικά 12 ή και 16. Επίσης, το τµήµα εισόδου DC τάσης µπορεί να
προσφερθεί µε ενσωµατωµένη τη δυνατότητα µέτρησης της τάσης ανά
είσοδο.

ABB
Ο κεντρικός ΦΒ µετατροπέας της ABB τώρα διαθέσιµος σε
ισχύ µέχρι και 1000 kW. 

ABB
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Ένα νέο χαρακτηριστικό της σειράς των µετατροπέων PVS800 είναι ότι
µπορούν να υποστηρίξουν τη σταθερότητα του δικτύου ακόµα και κατά τη
διάρκεια της νύχτας, παρέχοντας άεργο ισχύ µε αποσυνδεδεµένη την είσοδο
DC.

Η σειρά των κεντρικών µετατροπέων της ABB, από 100 µέχρι και 1000 kW,
έχει σχεδιαστεί για φωτοβολταϊκά πάρκα πολλών megawatt καθώς και για
µεγάλες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε εµπορικά και βιοµηχανικά κτίρια.
Με τα πιστοποιητικά τους και τις προηγµένες τους λειτουργίες για ευέλικτη
υποστήριξη των πινάκων, µπορούν να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις των
εφαρµογών σύνδεσης δικτύου, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται το έργο. 

Η ABB υποστηρίζει τους πελάτες της µέσω ενός εξειδικευµένου παγκόσµιου
δικτύου τεχνικής υποστήριξης το οποίο µπορεί να παρέχει µια πλήρη γκάµα
υπηρεσιών στον κύκλο ζωής των µετατροπέων σε περισσότερες από 60
χώρες. 
Η ABB ( HYPERLINK "http://www.abb.com" www.abb.com) κατέχει ηγετική
θέση παγκοσµίως στις τεχνολογίες Ενέργειας και Αυτοµατισµού, έχοντας
στόχο οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας και οι Βιοµηχανίες να βελτιώσουν τις
επιδόσεις του εξοπλισµού τους µειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Ο Όµιλος εταιρειών ABB δραστηριοποιείται σε 100 χώρες και
απασχολεί περίπου 145.000 εργαζοµένους
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ERGON DESIGN
Τα µυστικά της Υπέρυθρης θέρµανσης 

ERGON DESIGN Τι είναι η υπέρυθρη θέρµανση
Η Υπέρυθρη Θέρµανση είναι µια καινοτόµος τεχνολογία εκποµπής υπέρυθρης
θερµότητας. 
Πρόκειται για µια τεχνολογία που επιτρέπει την απευθείας θέρµανση των
στερεών σωµάτων, είτε οργανικών, είτε ανόργανων (ανθρώπων, ζώων και
αντικειµένων), χωρίς την ανάγκη θέρµανσης του ενδιάµεσου αέρα. Κατά
συνέπεια, οι απώλειες της θερµικής ενέργειας είναι πρακτικά µηδενικές,
αφού η Υπέρυθρη Θερµότητα µεταφέρεται οµοιογενώς στα σώµατα, ακόµη κι
αν δεν υπάρχει ενδιάµεσος αέρας.
Η θέρµανση µε υπέρυθρη ακτινοβολία αναπτύχθηκε από ιατρικούς
επιστήµονες και αξιοποιείται για τις αποστολές του ανθρώπου στο διάστηµα,
τις θερµοκοιτίδες, τις σάουνες αλλά και µια ποικιλία από θεραπευτικές
εφαρµογές. Πρόκειται για την πλέον εξελιγµένη, ασφαλή και αποδοτική
τεχνολογία θέρµανσης, µε τα περισσότερα οφέλη για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον.
Γιατί η Υπέρυθρη Θέρµανση δεν είναι ακόµη ευρέως γνωστή
Παρά το ότι η Υπέρυθρη Θέρµανση είναι µια τεχνολογία που υπάρχει εδώ και
αρκετά χρόνια, είναι και µια τεχνολογία που αφορούσε κυρίως σε Ιατρικές και
Επιστηµονικές Εφαρµογές. Μόλις πρόσφατα άρχισε να γίνεται γνωστή στο
ευρύ κοινό αλλά και αρκετά προσιτή για τον µέσο καταναλωτή

Μήπως η Υπέρυθρη Θέρµανση είναι βλαβερή για τον άνθρωπο;
Το εντελώς αντίθετο! Η Υπέρυθρη Θέρµανση είναι επιστηµονικά
αποδεδειγµένο πως όχι µόνο δεν είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο, αλλά είναι
και ιδιαίτερα ευεργετική. 
Οι φόβοι περί επιβλαβών επιδράσεων έχουν προέλθει από τη σύγχυση της
ευεργετικής Υπέρυθρης Ακτινοβολίας µε την επιβλαβή Υπεριώδη ακτινοβολία. 
Ακούγοντας τη λέξη “ακτινοβολία” πράγµατι, οι περισσότεροι από εµάς
ανησυχούν. Η ακτινοβολία έχει πολλές µορφές, άλλες επιβλαβείς και άλλες
ωφέλιµες για τον ανθρώπινο οργανισµό.
Η Υπέρυθρη Ακτινοβολία αξιοποιείται εδώ και πολλά χρόνια σε µια ποικιλία
από ιατρικές εφαρµογές, ευεργετικές για τον άνθρωπο. Η ευεργετική αυτή
ακτινοβολία αποτελεί το κύριο µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, την οποία και
δεχόµαστε όλοι καθηµερινά. Αντίθετα, το υπεριώδες µέρος της ακτινοβολίας
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του ήλιου είναι επιβλαβές και πρέπει να αποφεύγεται η µακρά έκθεση σε
αυτό.
Η κύρια ποσότητα της ακτινοβολίας που δεχόµαστε από τον ήλιο είναι η
ευεργετική Υπέρυθρη και µόνο το 3% αυτής είναι η βλαβερή Υπεριώδης. Από
το σύνολο του 1kW ενέργειας περίπου που δεχόµαστε από τον ήλιο στο ζενίθ
του, τα 527W είναι υπέρυθρη ακτινοβολία, τα 445W ορατό φως και τα 32W
είναι η υπεριώδης ακτινοβολία. Συνεπώς, η Υπέρυθρη Θέρµανση δεν
διαφέρει σε τίποτε από την οικεία, ευεργετική θερµότητα που δεχόµαστε
από τον ήλιο στην καθηµερινότητά µας και φυσικά, δεν είναι σε καµία
περίπτωση επιβλαβής για τον άνθρωπο.

Γιατί η Υπέρυθρη Θέρµανση είναι ο πλέον φυσικός και υγιεινός τρόπος
θέρµανσης;
Η Υπέρυθρη Θέρµανση είναι ο µόνος τρόπος θέρµανσης που µιµείται πιστά
τον φυσικό τρόπο µε τον οποίο µεταδίδεται η θερµότητα στο ίδιο µας το
ηλιακό σύστηµα ή αν θέλετε τον τρόπο µε τον οποίο µας ζεσταίνει ο ήλιος
καθηµερινά. Ο τρόπος που η φύση επέλεξε να ζεσταίνει το ανθρώπινο σώµα
δεν είναι τα ρεύµατα θερµού αέρα, αλλά η έκθεσή µας στην ευεργετική
Υπέρυθρη Θερµότητα του ήλιου. 
Τα συµβατικά µέσα θέρµανσης που αξιοποιούνται ευρέως σήµερα,
βασίζονται κατ’ εξοχήν στην κυκλοφορία θερµών ρευµάτων αέρα, κάτι που
αντιτίθεται άµεσα στον φυσικό τρόπο διάδοσης της θερµότητας και είναι -
τελικά - επιβλαβές για τον άνθρωπο. Η θέρµανση µε ρεύµατα ζεστού αέρα,
είναι ασύµβατη µε τα κύτταρα των έµβιων οργανισµών. 
Τόσο τα καλοριφέρ όσο και τα κλιµατιστικά και τα αερόθερµα, δεσµεύουν τον
κρύο αέρα από το δάπεδο του χώρου και τον επανακυκλοφορούν ζεσταµένο,
µε «βίαιο» τρόπο. Το αποτέλεσµα είναι η ανάδευση της σκόνης και των
µικροοργανισµών στο χώρο, ενώ παράλληλα, οι γύρω τοίχοι που είναι πιο
ψυχροί από τον αέρα, υγροποιούν µέρος αυτού που επικάθεται επάνω τους
(δηµιουργείται δηλαδή υγρασία).
Επίσης, τα µέσα θέρµανσης που αξιοποιούν τα ρεύµατα αέρα παρουσιάζουν
και ένα ακόµη µειονέκτηµα, που δεν είναι άλλο από την διαφορά
θερµοκρασίας στα δοµικά στοιχεία του χώρου, όπου µεταξύ οροφής και
δαπέδου παρατηρείται διαφορά έως και 7°C.
Ένας ιατρός - πνευµονολόγος λοιπόν, είναι εύκολο να σας εξηγήσει τις
επιβλαβείς συνέπειες της κυκλοφορίας της σκόνης και των µικροοργανισµών
στον αέρα που αναπνέετε, τα οποία µπορούν να οδηγήσουν σε κρίσεις
άσθµατος και αλλεργικές εξάρσεις.
Η Υπέρυθρη Θέρµανση από την άλλη, ζεσταίνει το χώρο «ήπια» και
οµοιόµορφα και έτσι, όχι µόνο δεν αναδεύει τη σκόνη αλλά εξασφαλίζει και
την οµοιογενή θερµοκρασία των δοµικών στοιχείων, µε διαφορές ίσες ή
µικρότερες των µόλις 2°C.

Ποια είναι τα µειονεκτήµατα των συµβατικών µέσων θέρµανσης;
Τα συµβατικά µέσα θέρµανσης (καλοριφέρ, αερόθερµα, κλιµατιστικά)
παρουσιάζουν πρακτικά προβλήµατα όπως:
Ανόµοια κατανοµή της θερµότητας.
∆ιαφοροποιήσεις έως και 7°C µεταξύ οροφής και δαπέδου.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

ERGON DESIGN
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ERGON DESIGN
Τα µυστικά της Υπέρυθρης θέρµανσης 

ERGON DESIGN Άµεση θερµική απώλεια κατά τον αερισµό του χώρου.
Ο θερµός αέρας χάνεται άµεσα µόλις ανοίξετε τα παράθυρα και χρειάζεται
πολλή ώρα για να επανέλθει επαρκής θερµότητα στο χώρο.
Ως προς τα θέµατα υγείας, τα συµβατικά µέσα θέρµανσης δηµιουργούν:
Ανάδευση σκόνης. Τα ανοδικά ρεύµατα του θερµού αέρα µεταφέρουν τη
σκόνη και τα µικρόβια προς τα πάνω, ανακυκλώνοντάς τα στο χώρο,
εντείνοντας τον κίνδυνο αλλεργιών.
Ψυχρές και υγρές επιφάνειες. Ο αέρας δεν µεταδίδει αποδοτικά τη
θερµότητα στα στερεά σώµατα και έτσι οι τοίχοι αργούν να ζεσταθούν,
παραµένοντας πάντα ψυχρότεροι από τον αέρα. Ο ζεστός αέρας που έρχεται
σε επαφή µε τους ψυχρούς τοίχους, υγροποιείται και µπορεί να οδηγήσει στη
δηµιουργία µούχλας.

Τα οικονοµικά προβλήµατα που δηµιουργούν οφείλονται σε:
Υψηλό κόστος λειτουργίας. Η κατανάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου
έχει αυξηµένο κόστος, σε συνδυασµό µε την ανοδική τάση στις τιµές των
καυσίµων. Η ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα µας, παραµένει φθηνότερη σχεδόν
κατά 40% σε σχέση µε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Υψηλό κόστος συντήρησης. Οι καυστήρες και τα κλιµατιστικά φέρουν
µηχανικά µέρη και άρα πρέπει να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα
για να µπορούν να λειτουργούν αποδοτικά.
Υψηλό κόστος εγκατάστασης. Τα κεντρικά συστήµατα θέρµανσης (λέβητες,
καλοριφέρ, κλιµατιστικά κ.λ.π.) έχουν υψηλό κόστος και απαιτήσεις χώρου
(σε τετραγωνικά) για την εγκατάστασή τους.
Απώλεια µόνωσης λόγω υγρασίας. Οι υγροί τοίχοι οδηγούν σε απώλεια
µόνωσης, που µε τη σειρά της οδηγεί σε αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας.

Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της υπέρυθρης θέρµανσης είναι:
Τα οφέλη της επιλογής Υπέρυθρης Θέρµανσης έναντι οποιουδήποτε άλλου
συµβατικού µέσου θέρµανσης είναι πολλαπλά και αφορούν άµεσα τόσο την
τσέπη σας όσο και την υγεία σας!
Τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρµανσης προσφέρουν µέγιστη απόδοση και
εξοικονόµηση ενέργειας έως και 50% σε σχέση µε τα συµβατικά θερµαντικά
µέσα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και 80% σε σχέση µε τα κλιµατιστικά και τα
συµβατικά ηλεκτρικά θερµαντικά. 
Είναι εξαιρετικά απλά και ασφαλή στην εγκατάσταση και τη χρήση τους.
προσφέρουν επίσης:
Απέριττη αισθητική
Υγιεινό, φυσικό τρόπο θέρµανσης
Εντελώς αθόρυβη λειτουργία
Αξιοπιστία λόγω απουσίας κινούµενων µηχανισµών
Περιορισµό της κυκλοφορίας της σκόνης στο χώρο
Αποτροπή δηµιουργίας µούχλας στους τοίχους
Τόνωση του ανοσοποιητικού
Αντιµετώπιση ρευµατισµών
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ERGON DESIGNΠως λειτουργεί ένα σύστηµα υπέρυθρης θέρµανσης;  
Για τη χρήση του συστήµατος υπέρυθρης θέρµανσης απαιτείται η εφαρµογή-
τοποθέτηση υπέρυθρων πάνελς. Τα συγκεκριµένα, µπορούν να τοποθετηθούν
σε τοίχους ή ακόµη και σε οροφές και λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα.
Αποτελούνται από µια ειδική θερµοµονωτική πλάκα, ίσου µεγέθους µε το
εµβαδόν της πρόσοψής τους. Το υλικό κατασκευής της πλάκας διαφέρει
ανάλογα µε το µοντέλο που θα επιλέξουµε και µπορεί να είναι κρύσταλλο
ασφαλείας, µέταλλο, κεραµικό, καθρέπτης, αλλά και εικόνα της επιλογής
µας. Όπως κάθε σώµα που θερµαίνεται εκπέµπει υπέρυθρη ακτινοβολία, έτσι
και το υλικό του πάνελ όταν θερµαίνεται συσσωρεύει ένα µέρος της
θερµότητας και ένα άλλο το εκπέµπει ως υπέρυθρη θερµότητα. Με τη
βοήθεια αυτής, θερµαίνονται τα στερεά σώµατα, οργανικά και µη, που
βρίσκονται σε έναν χώρο, σε ωφέλιµη ακτίνα 4 µέτρων .

Ποιο είναι το κατάλληλο πάνελ για το χώρο µου;
Η τελική επιλογή εξαρτάται από τα τετραγωνικά µέτρα του χώρου, τη
θερµοµόνωση του κτιρίου και τον προσανατολισµό του συγκεκριµένου
δωµατίου. 
Ενδεικτικά, η ισχύς των υπέρυθρων πάνελ σε σχέση µε την έκταση του χώρου
που θέλουν να θερµάνουµε προκύπτει ως εξής: 
• 12 τετραγωνικά µέτρα: 800-1.000 Watt
• 17 τετραγωνικά µέτρα: 1.200 –1.500 Watt
• 25 τετραγωνικά µέτρα: 1.700-2.000 Watt

Ποια είναι η κατάλληλη θέση τοποθέτησης των πάνελ; 
Σε γενικές γραµµές, οι ειδικοί προτείνουν να τοποθετούνται σε απόσταση 1,5
µέτρου από το δάπεδο ή µισού µέτρου από το ταβάνι. Επίσης, δε θα πρέπει να
τοποθετούνται απέναντι από παράθυρα ή πίσω από µεγάλα αντικείµενα (π.χ.
τραπέζια ή ντουλάπες). 

Σε πόση απόσταση εκπέµπουν τα υπέρυθρα πάνελ την θερµότητα που
παράγουν; 
Η απόσταση που το ανθρώπινο σώµα «εισπράττει» τη θερµότητα ανέρχεται
περίπου στα 4 µέτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πετρίδης Πασχάλης 

∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός
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KACO NEW ENERGY
Ο πιο ισχυρός TL3 – και ο πιο δηµοφιλής 

KACO NEW ENERGY Η υψηλή του απόδοση και η µεγάλη γκάµα των χαρακτηριστικών του κάνουν
τον Powador 60.0 TL3 από την KACO new energy, έναν από τους µεγαλύτερους
κατασκευαστές φωτοβολταϊκών µετατροπέων παγκοσµίως, best-seller.
Συνίσταται οι έγκαιρες παραγγελίες.

Οι µηχανικοί στον Γερµανικό κατασκευαστή µετατροπέων KACO new energy
που είχαν αναλάβει το σχεδιασµό του δηµοφιλούς Powador 39.0 TL3
κατέληξαν µε βάση την λογική στον τρέχων Powador 60.0 TL3. Με απόδοση
98% και τρεις ανεξάρτητους ανιχνευτές MPP, ο µετατροπέας διαθέτει τα
στάνταρ χαρακτηριστικά, όπως η υψηλή απόδοση και ευελιξία, αλλά πλέον µε
πλήρη έξοδο AC 49,9 kVA. Κάθε ανιχνευτής MPP µπορεί να επεξεργαστεί την
έξοδο έως και πέντε συστοιχιών σε εύρος τάσης 200 - 850 V.

Οι µονάδες είναι εξοπλισµένες µε ενσωµατωµένο καταγραφέα δεδοµένων
συµπεριλαµβανοµένου του web server, µια οθόνη γραφικών για την προβολή
των δεδοµένων λειτουργίας και µια θύρα USB για την εγκατάσταση
ενηµερώσεων λογισµικού. Το µοντέλο XL προσφέρει επιπλέον µια
ολοκληρωµένη σειρά ενσωµατωµένου συλλέκτη συστοιχιών µε ασφάλειες
στοιχειοσειρών και προστασία από υπερτάσεις.

Επειδή η KACO new energy προσφέρει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά σε µια
πολύ ελκυστική σχέση τιµής-απόδοσης, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι ο
60.0 Powador TL3 είναι σε µεγάλη ζήτηση. Οι παραγγελίες έχουν ανέλθει σε
4ψηφία νούµερα από την παρουσίασή του στα τέλη του 2012. 

Ο κατασκευαστής συνιστά ως εκ τούτου η παραγγελία να γίνεται νωρίς,
επειδή οι χρόνοι παράδοσης ενδέχεται να επεκταθούν πέρα από τις συνήθεις
δύο εβδοµάδες.

Σχετικά µε την KACO new energy
Η KACO new energy είναι παγκοσµίως ένας από τους µεγαλύτερους
κατασκευαστές µετατροπέων για τροφοδοσία των δικτύων µε ρεύµα από
ηλιακή ενέργεια. Η γκάµα των προϊόντων της περιλαµβάνει ένα συνεχές
φάσµα µονάδων που καλύπτει από εγκαταστάσεις σε µονοκατοικίες έως
ηλιακά πάρκα ισχύος της τάξης των µεγαβάτ. Από το 1999, η επιχείρηση µε
έδρα στο Neckarsulm έχει διαθέσει στην αγορά µετατροπείς συνολικής
ισχύος σχεδόν 6 GW. Η KACO new energy είναι η πρώτη επιχείρηση στον
τοµέα των φωτοβολταϊκών που παράγει το µετατροπέα της σειράς Powador
µε µηδενικό αποτύπωµα CO2. Πέραν των ηλιακών µετατροπέων για
διασυνδεδεµένα και αυτόνοµα συστήµατα, η γκάµα των προϊόντων της
εταιρείας περιλαµβάνει από µετατροπείς για συνδυασµό θέρµανσης και ισχύς
και για µονάδες συγκεντρωτικών πάνελ έως και συστήµατα αποθήκευσης
ενέργειας για ηλιακές εγκαταστάσεις.
Powador 60.0 TL3: Υψηλή απόδοση και συµβατικά χαρακτηριστικά για µια
ελκυστική σχέση τιµής-απόδοσης.

Για περισσότερες πληροφορίες

KACO new energy GmbH

Γεώργιος Γεωργιάδης

Πωλήσεις και Marketing
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE
Μπαταρίες made in Greece σε όλο τον κόσµο

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
SUNLIGHT ABEE

Ολοκληρωµένες Ενεργειακές Λύσεις | Εξωστρέφεια | Καινοτοµία
Μια αµιγώς ελληνική Εταιρεία που διανύει την τρίτη της δεκαετία στη διεθνή
αγορά αποθήκευσης και διάθεσης ενέργειας µε συνεχή θετική πορεία: 

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE, συµφερόντων του επιχειρηµατία Πάνου
Γερµανού, είναι µια αµιγώς ελληνική εταιρεία η οποία, µε συνεπή και
οραµατική στρατηγική, έχει καταφέρει, ενάντια και στις δυσµενείς συνθήκες
που δηµιουργεί η οικονοµική κρίση, όχι µόνο να διατηρεί ένα υγιές και
δυναµικό επιχειρηµατικό προφίλ, αλλά και να σηµειώνει συνεχή αναπτυξιακή
πορεία. 

Στηριζόµενη σε υψηλής ποιότητας καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς
και υποδειγµατική εξυπηρέτηση, η SUNLIGHT προσφέρει ολοκληρωµένες
λύσεις στον τοµέα διάθεσης και αποθήκευσης ενέργειας, απόλυτα
προσαρµοσµένες στις ανάγκες των πελατών της. 
Αιχµή του δόρατος αποτελούν οι µπαταρίες για βιοµηχανικές, προηγµένες και
καταναλωτικές εφαρµογές, καθώς και η συµµετοχή της εταιρείας σε σύνθετα
έργα παραγωγής και διάθεσης ενέργειας. Οι ενεργειακές της λύσεις
καλύπτουν συνολικά και δηµιουργούν αξία σε κλάδους µε ιδιαίτερα υψηλές
απαιτήσεις, όπως η Βιοµηχανία, η Εφοδιαστική αλυσίδα και οι Μεταφορές, οι
Τηλεπικοινωνίες, η Πληροφορική, οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, η Άµυνα,
οι Κατασκευές και τα Έργα Υποδοµής.

∆ιαθέτοντας στη Ξάνθη, το πιο σύγχρονο εργοστάσιο του κλάδου στην
Ευρώπη, εξάγει το 98% της παραγωγής µε επιχειρηµατική παρουσία σε 9
χώρες.

Η Εταιρεία, µε έδρα την Ελλάδα και επίκεντρο το βιοµηχανικό συγκρότηµά της
στο Νέο Όλβιο Ξάνθης, έχει στρέψει επιτυχώς το βλέµµα της στο εξωτερικό
και σήµερα εξάγει το 98% της παραγωγής της παγκοσµίως, µε αυτόνοµη
επιχειρηµατική παρουσία σε 9 χώρες, και ενεργό πελατολόγιο σε
περισσότερες από 100 χώρες. 
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Είναι µια εταιρεία η οποία, µε αφετηρία το 1991, και σταθερά βήµατα, έχει
εξελιχθεί σε ένα success story «made in Greece», στο δύσκολο µάλιστα και
απαιτητικό χώρο των  συστηµάτων αποθήκευσης και διάθεσης ενέργειας. Το
µυστικό της επιτυχίας της είναι η διαρκής επένδυση σε ανθρώπινους πόρους,
νέες τεχνολογίες και υποδοµές καθώς και οι στρατηγικές της συνεργασίες µε
καταξιωµένες επιχειρήσεις ανά τον κόσµο.

• Με συνεχείς επενδύσεις σε έρευνα και καινοτοµία: 3% του ετήσιου 
κύκλου εργασιών  

• TOP 5 των παραγωγών βιοµηχανικών µπαταριών στην Ευρώπη 
• TOP 3 των παραγωγών συσσωρευτών προηγµένης τεχνολογίας στον κόσµο

∆ιαθέτοντας εξειδικευµένο τµήµα R&D, επενδύοντας 3% του ετήσιου κύκλου
εργασιών της στον τοµέα αυτό και µε σύνθηµά της την τεχνολογική
καινοτοµία, η SUNLIGHT κατατάσσεται σήµερα µεταξύ των 5 κορυφαίων
παραγωγών βιοµηχανικών µπαταριών στην Ευρώπη και µεταξύ των 3
κορυφαίων παραγωγών µπαταριών προηγµένης τεχνολογίας στον κόσµο.

Η Εταιρεία έχει υλοποιήσει µεγάλο εύρος καινοτόµων ερευνητικών έργων,
πιστεύει ακράδαντα στη συστηµατική εκπαίδευση και ανάπτυξη και στηρίζει
κάθε της βήµα σε µια οµάδα 600 εργαζοµένων σε Ελλάδα και εξωτερικό που
διακρίνονται από υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία.

Με σταθερή στρατηγική την εξωστρέφεια – αποτελεί ένα success story
“made in Greece”.

Έχοντας εδραιώσει την παρουσία της στην Ευρωπαϊκή αγορά, εξετάζει
διαρκώς και αξιοποιεί ευκαιρίες σε νέες αγορές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο
επιχειρηµατικό ενδιαφέρον, όπως η Νότια Αµερική, η Μέση Ανατολή και η
Αφρική, καθώς και οι χώρες της Ασίας.

Μπαταρίες SUNLIGHT µπορεί σήµερα να βρει κανείς σε ορυχεία στη Χιλή, στο
αεροδρόµιο του Dubai, στην πίστα F1 του Abu Dhabi, σε εταιρείες
τηλεπικοινωνιών στην Αφρική, τα Βαλκάνια και τη Βενεζουέλα, σε υποβρύχια
στη Γερµανία, την Πολωνία και το Περού, σε Logistics centers στην Ολλανδία,
την Ισπανία, τη Λατινική Αµερική, τη Σιγκαπούρη και τη Νότιο Αφρική.

∆εν είναι τυχαίο ότι το 2012 το περιοδικό Spiegel, στο portal του, αφιέρωσε
ειδικό άρθρο στη SUNLIGHT χαρακτηρίζοντάς την ως «σταρ εξαγωγών» και
τονίζοντας ότι «η ιδέα ότι µια ελληνική εταιρεία που κατασκευάζει µπαταρίες
κατακτά την γερµανική αγορά φαίνεται τόσο παράξενη όσο αν ένας Γερµανός
παραγωγός ελαιόλαδου πανηγύριζε τις µεγάλες του επιτυχίες στην Ελλάδα.
Ωστόσο, υπάρχει όντως µια τέτοια εταιρεία: Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHΤ ΑΒΕΕ». 

Προχωρά σε συνεχείς επενδύσεις µε πίστη στις προοπτικές της ελληνικής
αγοράς – Νέα επένδυση στην Κοµοτηνή.

Η ΝΕΑ ΜΟΝΑ∆Α: η πιο σύγχρονη Μονάδα Ανακύκλωσης Συσσωρευτών
Μολύβδου στην Ευρώπη
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Αναγνωρίζοντας και πιστεύοντας στη δυναµική της ελληνικής αγοράς και µε
δέσµευση για στήριξη της εγχώριας οικονοµίας, η SUNLIGHT υλοποιεί την πιο
σύγχρονη µονάδα ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου στην Ευρώπη, µια
επένδυση που ξεπερνά τα €20 εκατ. Η νέα εργοστασιακή µονάδα,
υλοποιείται σε συνολική έκταση 42 στρεµµάτων, στην περιοχή της Κοµοτηνής
(ΒΙΠΕ Κοµοτηνής, Νοµού Ροδόπης).

Πρόκειται για µια επένδυση που εντάσσεται πλήρως στη δέσµευση της
Εταιρείας για ανάπτυξη, έρευνα και καινοτοµία, και αναµένεται να συµβάλλει
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της δυναµικής ανάπτυξης της
SUNLIGHT, της ελληνικής αγοράς και της τοπικής κοινωνίας.

Συγκεκριµένα, η νέα επένδυση Ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου θα:
δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε µια περιοχή που τις χρειάζεται.
ενισχύσει τη βιοµηχανοποίηση της χώρας και την ανταγωνιστικότητα της
αγοράς.
µειώσει την εκροή συναλλάγµατος κατά €40 εκατ. µε τη δραστική µείωση της
εισαγωγής µολύβδου.
αυξήσει τα κρατικά έσοδα µέσω φόρων και εργοδοτικών εισφορών.
ενδυναµώσει την εγχώρια προστιθέµενη αξία και θα προάγει το εξαγωγικό
προφίλ της χώρας.
θα συµβάλλει τα µέγιστα στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής εικόνα της
χώρας µέσα από την εφαρµογή µοναδικής τεχνολογίας στον τοµέα της
ανακύκλωσης.
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία της SUNLIGHT
µειώνοντας την εξάρτησή της από προµηθευτές και ενισχύοντας την
καθετοποίηση της παραγωγής.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ  
• Παρουσία σε 100 χώρες
• Γραφεία και θυγατρικές σε 9 χώρες
• 98% της παραγωγής συσσωρευτών εξάγεται
• 600 εργαζόµενοι σε Ελλάδα και εξωτερικό
• 3% του κύκλου εργασιών επενδύεται σε R&D ετησίως
• TOP 3 σε συσσωρευτές προηγµένης τεχνολογίας παγκοσµίως
• TOP 5 σε συσσωρευτές βιοµηχανικής χρήσης στην Ευρώπη
• Νο1 παγκόσµιος διανοµέας των καταναλωτικών µπαταριών TOSHIBA 
• Συµµετοχή σε περισσότερα από 20 µεγάλα διεθνή ενεργειακά έργα την 

τελευταία πενταετία
• Εγκατάσταση του 1ου  διασυνδεδεµένου φωτοβολταϊκού πάρκου στην 

Ελλάδα το 2000
• 250 αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα διεθνώς
• Ενεργή υποστήριξη και εξυπηρέτηση 7.000 προϊόντων και συστηµάτων
• 6 γραφεία τεχνικής εξυπηρέτησης διεθνώς και µεγάλο δίκτυο συνεργατών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE
Μπαταρίες made in Greece σε όλο τον κόσµο
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DIMOU DESIGN
Πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης Decored

DIMOU DESIGN

Η εταιρεία DIMOU DESIGN ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1992 από τον
Σωτήρη και Πέτρο ∆ήµου και δραστηριοποιείται στην επεξεργασία µετάλλων
και γυαλιού. Συνδυάζοντας υλικά όπως  αλουµίνιο  γυαλί, πλαστικό δέρµα κ.α.
δηµιουργεί πρωτότυπα και καινοτόµα προϊόντα Ελληνικής κατασκευής,
ιδανικής λειτουργικότητας και σύγχρονου design. Σήµερα  ακολουθώντας τις
απαιτήσεις της αγοράς για συσκευές εναλλακτικής και οικονοµικής
θέρµανσης και επενδύοντας σε µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογίας  ,
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει µια νέα σειρά προϊόντων
συστηµάτων υπέρυθρης θέρµανσης. 

Τα νέα συστήµατα  υπέρυθρης θέρµανσης –panels-µε την ονοµασία DECORED
ήρθαν να καλύψουν το κενό  που υπάρχει στην αγορά της  ατοµικής
θέρµανσης φέρνοντας  σε συνδυασµό  την υψηλής ποιότητας  νέα τεχνολογία
και το σύγχρονο design.

Τι είναι όµως η υπέρυθρη θέρµανση;
Η υπέρυθρη θέρµανση είναι ένας νέος, οικονοµικός και οικολογικός τρόπος
θέρµανσης, ο οποίος λειτουργεί ακριβώς όπως και οι ακτίνες του ήλιου. Έχει
την ιδιότητα να θερµαίνει απευθείας τα σώµατα και τα αντικείµενα χωρίς να
ζεσταίνει τον αέρα γύρω από αυτά.
Η υπέρυθρη θέρµανση βασίζεται στην εκποµπή υπέρυθρων ακτινών. Οι
υπέρυθρες ακτίνες είναι ηλεκτροµαγνητικά κύµατα κάτω από την περιοχή της
ερυθρής περιοχής του ορατού φωτός και δεν έχουν καµία σχέση µε την
βλαβερή υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία ευθύνεται για τα εγκαύµατα και τις
κακώσεις του δέρµατος.

Πλεονεκτήµατα από τη χρήση συστηµάτων υπέρυθρης θέρµανσης 
• Εξοικονοµούν ενέργεια έως και 80% συγκριτικά µε άλλα µέσα θέρµανσης
• Έχουν ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία του ανθρώπου (κυκλοφορία 

αίµατος, ρευµατισµοί, αρθρίτιδες, µυϊκοί πόνοι, καθαρός αέρας στο χώρο 
κ.α.)

• Αποµακρύνουν την υγρασία και τη µούχλα από τους τοίχους
• Τοποθετούνται, καθαρίζονται και µεταφέρονται πολύ εύκολα
• Εξοικονοµούν  χώρο
• Έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής
• Είναι ασφαλή για τα παιδιά (αποφυγή εγκαυµάτων)
• Έχουν υπέροχη αισθητική
• ∆εν χρήζουν συντήρησης
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Γιατί να επιλέξω πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης DECORED   
Τα υπέρυθρα θερµαντικά πάνελ DECORED σχεδιάζονται και κατασκευάζονται
στην Ελλάδα από την εταιρεία DIMOU DESIGN, αποκλειστικά µε ελληνικές και
ευρωπαϊκές πρώτες ύλες. Παράγονται σε  ισχύ  450W, 650W, 900W και µε
διαστάσεις θερµαντικών στοιχείων 60χ60εκ, 90χ60εκ και 110χ60εκ. Η
εσωτερική τους µόνωση είναι από υαλοβάµβακα ή βερµικουλίτη και δεν
χρησιµοποιούνται προϊόντα άνθρακα κατά την κατασκευή τους. Το υλικό της
πρόσοψης των πάνελ είναι από γυαλί ασφαλείας, το οποίο σαν υλικό έχει
µεγάλη θερµική απόδοση και θερµοσυσσώρευση. Τα περιγράµµατα των
πάνελ είναι από πλαίσιο αλουµινίου µε πλάτος προφίλ 1mm, 9mm, 19mm,
45mm και 55mm, και σε χρώµατα όπως ασηµί, inox, bronze, λευκό, µαύρο,
αποµίµηση ξύλου ή οποιοδήποτε άλλο RAL επιθυµεί ο πελάτης.
Η εταιρεία µε µια  καινοτόµα εφαρµογή κορυφαίας ψηφιακής εκτύπωσης που
διαθέτει , µπορεί να   µετατρέψει σε µοναδικό έργο τέχνης κάθε θερµαντικό
σώµα και να το ενσωµατώσει στο περιβάλλον που  τοποθετείται
διαµορφώνοντας ανάλογη ατµόσφαιρα.
Η χρήση συστηµάτων θέρµανσης DECORED εξασφαλίζει  οικονοµία, υγεία,
λειτουργικότητα-εξοικονόµηση χώρου, κορυφαία θερµική απόδοση , ευκολία
καθαρισµού, µηδενικό κόστος συντήρησης, ευκολία στην τοποθέτηση τους.
Όλα τα προϊόντα της εταιρείας συνοδεύονται από πιστοποίηση  CE & ROHS και
δοκιµάζονται ένα προς ένα πριν από την αποδέσµευσή τους, στα εργαστήρια
µετρήσεων της εταιρείας, για την λειτουργικότητα και τις ηλεκτρικές τους
ιδιότητες σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Από πιστοποίηση συνοδεύονται και τα µελάνια που χρησιµοποιεί η εταιρεία
στις ψηφιακές εκτυπώσεις, διασφαλίζοντας την καθαρότητα του αέρα και
καθιστώντας τα κατάλληλα για χρήση σε παιδικά δωµάτια και σχολεία.



68

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

ABB
Αξιοποιήστε την ενέργεια του ήλιου µε τους ΦΒ µετατροπείς

ABB Η ΑΒΒ Ελλάδος έχει αναλάβει την προµήθεια κεντρικών ΦΒ µετατροπέων 500
και 630 kW για έργα συνολικής ισχύος 38 MW, τα οποία πρόκειται να
ολοκληρωθούν σε διάφορες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα κατά τους
προσεχείς µήνες. Πρόκειται για ΦΒ πάρκα µε εύρος ισχύος από 100 kWp έως
και 5,9 MWp, τα οποία θα παράγουν ετησίως περίπου 45.000 MWh
ανανεώσιµης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η πρόταση της ΑΒΒ εκτός από τους ΦΒ µετατροπείς περιέχει υψηλής
ποιότητας µετασχηµατιστές µέσης τάσης και ηλεκτρολογικό υλικό κατάλληλο
για ΦΒ εφαρµογές για την αποδοτική και ασφαλή σύνδεση µε το δίκτυο. 
Αυτό, σε συνδυασµό µε το εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό της ΑΒΒ
Ελλάδος, εξασφαλίζει µια ολοκληρωµένη και άρτια λύση για τον πελάτη. 
Ο υψηλός βαθµός απόδοσης και η βιοµηχανική σχεδίαση των κεντρικών
µετατροπέων της ΑΒΒ, καθώς επίσης η εξαιρετικής ποιότητας τεχνική
υποστήριξη που εγγυάται η ΑΒΒ Ελλάδος υπήρξαν οι πιο σηµαντικοί
παράγοντες για την επιλογή της ΑΒΒ ως προµηθευτή ΦΒ µετατροπέων για τα
συγκεκριµένα έργα. 

Η σειρά κεντρικών ΦΒ µετατροπέων της ΑΒΒ, µε εύρος ισχύος από 100 έως
630 kW, έχει σχεδιαστεί για µεγάλης ισχύος ΦΒ πάρκα, καθώς επίσης και για
µεγάλου και µεσαίου µεγέθους εγκαταστάσεις σε εµπορικά και βιοµηχανικά
κτίρια. Με το πιστοποιητικό απόδοσης των κεντρικών µετατροπέων και τις
εξελιγµένες και ευέλικτες λειτουργίες υποστήριξης δικτύου, η ΑΒΒ εγγυάται
την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων σύνδεσης µε το δίκτυο που βρίσκονται
σε ισχύ, ανεξαρτήτως της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται το έργο. 
Με στόχο την πλήρη αξιοποίηση και µέγιστη απόδοση της επένδυσης, η ΑΒΒ
υποστηρίζει τους πελάτες της µε ένα παγκόσµιο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης,
παρέχοντας πλήρες εύρος υπηρεσιών σε περισσότερες από 60 χώρες.
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NANODOMI®
Aποκλειστικός αντιπρόσωπος της ΤΒΕΑ

NANODOMI® Η NanoDomi πιστή στις αξίες που την διέπουν από την ίδρυσή της, συνεχίζει
την αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας έχοντας ως πρώτο στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και την
προσφορά υπηρεσιών. Με χαρά ανακοινώνουµε την υπογραφή της νέας µας
αντιπροσωπείας, της TBEA, µια εταιρία κορυφαίου µεγέθους που διασφαλίζει
τόσο την ποιοτική διανοµή µεµονωµένων Φ/Β προϊόντων αλλά και
εξασφαλίζει την λύση µε το κλειδί στο χέρι «Turn Key» για µεγάλες
εγκαταστάσεις. Το δυναµικό πωλήσεων, η εµπειρία, η τεχνογνωσία και οι
υψηλής προ- και µετά- πώλησης υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες η
NanoDomi κέρδισαν τη συµφωνία αυτή. Παράλληλα, η NanoDomi µε την
µακροχρόνια εµπειρία του προσωπικού της θα αναλάβει και την τεχνική
εξυπηρέτηση στην Ελλάδα.

Η Tebian Electric Apparatus Stock Co, Ltd (TBEA) είναι ένας κολοσσιαίος όµιλος
εταιριών, που απασχολεί χιλιάδες υπαλλήλους στα 10 εργοστάσια του οµίλου
(Μετασχηµατιστές, Φ/Β πλαίσια, Αντιστροφείς, Αλουµινίου - Καλωδίων),
εκατοντάδες ειδικούς επιστήµονες στο τµήµα ' Έρευνας και Ανάπτυξης, και
κατέχει δεκάδες κατοχυρωµένες πατέντες, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας
εφευρέσεων και δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
Ξεχωριστή θέση στον όµιλο έχει η παραγωγή µετασχηµατιστών. Με επτά
σύγχρονα εργοστάσια – γραµµές παραγωγής, κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης
σε 31 διαµερίσµατα της Κίνας και εξαγωγές σε περισσότερες από 60 χώρες
παγκοσµίως, η πιο ιστορική ενασχόληση του οµίλου (Παραγωγή
Μετασχηµατιστών) έχει παραγωγική δυνατότητα πάνω από 80 εκατοµµύρια
KVA και κύκλο εργασιών 2.5 δις. RMB. Κατατάσσεται διεθνώς στους «first
class» παραγωγούς στην µεταφορά, διανοµή και µετασχηµατισµό
(transmission and transformation) υπερυψηλής τάσης. 
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Ως φυσική συνέχεια των εργοστασίων µετασχηµατιστών έρχεται και το
εργοστάσιο Φ/Β αντιστροφέων – inverter το οποίο ειδικεύεται στην έρευνα
και ανάπτυξη, την παραγωγή και την πώληση ηλιακών αντιστροφέων. Με πολύ
υψηλή απόδοση και τεχνολογία οι κεντρικοί αντιστροφείς της TBEA ηγούνται
της ασιατικής αγοράς, ενώ έχουν και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την
ευρωπαϊκή αγορά. Το προϊόν που ξεχωρίζει είναι ο κεντρικός αντιστροφέας
500kW για τον οποίο πραγµατοποιούνται ετησίως εγκαταστάσεις 300ΜW στην
Κίνα. 

Στον τοµέα της τεχνολογικής ανάπτυξης και παραγωγής φωτοβολταϊκών
προϊόντων η εταιρία του οµίλου «TBEA SunOasis Co, Ltd» είναι µια υψηλής
τεχνολογίας εταιρία που ειδικεύεται στην έρευνα και ανάπτυξη, την
παραγωγή και την πώληση Φωτοβολταϊκών προϊόντων. Η εταιρία απασχολεί
1326 υπαλλήλους, εκ των οποίων 530 είναι τεχνικό προσωπικό. Το 2011 ο
κύκλος εργασιών ήταν 3 δις. RMB. Τα Φ/Β πλαίσια της TBEA είναι βέλτιστης
απόδοσης, µε τις µεγαλύτερες εγγυήσεις απόδοσης για την 25ετία. Το
εργοστάσιο των Φ/Β πλαισίων ξεκίνησε ως Κοινοπραξία µε την BP solar όµως
από το 2012 πέρασε 100% στην κυριότητα της TBEA. Πρόκειται για µια πλήρως
καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής πυριτίου, Φ/Β κυψελών και Φ/Β
πλαισίων (modules). Ταυτόχρονα, η TBEA είναι ο µεγαλύτερος EPC
κατασκευαστής στην Κίνα µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύς Φ/Β πάρκων
400MW. 

Το µέγεθος της εταιρίας, No. 1 στην Κίνα, διασφαλίζει τις πολύ καλές σχέσεις
µε τις τράπεζες της Κίνας δίνοντας την δυνατότητα ισχυρής διεθνούς
παρουσίας είτε ως προµηθευτής είτε ως EPC turn key εγκατάστασης,
προσφέροντας και την χρηµατοδότηση του έργου. Η παγκόσµια παρουσία της
εταιρίας αποδεικνύεται από τα δεκάδες έργα που έχει υλοποιήσει σε Ιταλία,
Ισπανία (ξεχωρίζει το έργο 30MW), Αµερική, Αφρική, Καζακστάν, Μογγολία,
κα. 

Για το 2013, η TBEA στοχεύει να πενταπλασιάσει την διεθνή της παρουσία, και
έχει θέσει ως χώρα στόχο ανάπτυξης την Ελλάδα. Ο στόχος µας είναι µέσα στα
δύο επόµενα χρόνια η συνεργασία NanoDomi - TBEA να εδραιωθεί στην αγορά
ως η βέλτιστη ολοκληρωµένη λύση για τους επενδυτές. Μέσω αυτής της
συνεργασίας, η TBEA θέλει να καταξιωθεί -και στην Ελλάδα- ως µια εταιρία
που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και συµφέρουσες τιµές για το αγοραστικό
κοινό, διαρκή και υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη και να βοηθήσει στην
υλοποίηση µεγάλων έργων ως EPC contractor. Ήδη σε συνεργασία µε την
NanoDomi εξετάζονται ως turn key έργα µε την εξασφάλιση της
χρηµατοδότησης πάνω από 200MW Φ/Β πάρκα.
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DPHELLAS
Aποκ

DPHELLAS Η DPHellas που µε διαφορετικά καλό τρόπο ήρθε να ταράξει τα νερά,
βασίστηκε στην ανάγκη ενός οργανωµένου τµήµατος προµηθειών µιας
οµάδας ανήσυχων και προοδευτικών αλουµινοκατασκευαστών. Στόχος αυτού
του τµήµατος προµηθειών ήταν αρχικά να µειώσει το κόστος αγοράς των
πρώτων και βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την λειτουργία αυτών των
επιχειρήσεων. ∆εδοµένης της συνεχούς συρίκνωσης της αγοράς κρίθηκε
απαραίτητο απο τους εµπνευστές, η υλοποίηση και εφαρµογή της ελληνικής
σοφής και επίκαιρης ρήσης «Ισχύς εν τη ενώσει».

Η DPHellas είναι η επιχειρηµατική ένωση µεγάλου αριθµού επιλεγµένων
κατασκευαστικών, που έχουν όµοιες αρχές και κοινή επιδίωξη για προµήθειες
µε καλύτερους όρους και ισχυροποίηση της θέσης στην αγορά. Έχουν
θεσπιστεί και εφαρµόζονται µε επιτυχία κοινές πρακτικές για σταθερότητα
και ευηµερία καθώς και για ενωµένη προβολή και προώθηση των προϊόντων
τους. Το όραµα που κινεί την DPHellas και τα µέλη της είναι η δηµιουργία µιας
δυναµικής εταιρίας η οποία µε βάση τις αρχές του υγειούς επιχειρείν και των
υψηλών επιπέδου υπηρεσιών να γίνει ο µηχανισµός αµοιβαίου ωφέλους και η
κινητήρια δύναµη των εµπλεκοµένων µερών και κυρίως των µετόχων της.

Οι εταιρίες που µετέχουν στη DPHellas ως µέτοχοι-µέλη, διατηρώντας την
ατοµικότητα και αυτονοµία των επιχειρήσεων τους, ένωσαν τις δυνάµεις τους
µέσα απο την ίδρυση και λειτουργία µιας νέας πολυµετοχικής Ανωνύµου
Εταιρίας αποτελώντας έτσι ένα µοναδικό δίκτυο µε ολοκληρωµένο τρόπο
διαχείρησης της οικονοµικής κρίσης, δείχνοντας παράλληλα τον δρόµο της
ανάπτυξης.

Το βασικότερο ώφελος των µετόχων - µελών του δικτύου, είναι ότι, χωρίς
επιπλέον προσπάθειες ή ενέργειες απο πλευράς τους, µείωσαν τα ανελαστικά
έξοδα της λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, όπως πρώτες ύλες,
εξαρτήµατα, βοηθητικές ύλες, πέραν των εξόδων που είχαν περιορίσει µε την
έλευση της κρίσης (µισθούς, ενοίκια, κλπ). Πιο συγκεκριµένα η ισχύς που
δηµιουργήθηκε µέσα απο την ένωση των δυνάµεων τους απέδωσε πρώτες
ύλες και προµήθειες µε καλύτερες τιµές.

Ένα απο τα θεµελιώδη συστατικά της εταιρίας είναι ο αριθµός εταιριών που
καλούνται να συµµετέχουν σε αυτήν, τηρώντας τις γεωγραφικές αναλογίες
και τις προδιαγραφές DPHellas. Ένα µόνο κατασκευαστικό σε κάθε νοµό της
χώρας, µε µοναδική εξαίρεση τον νοµό Αττικής όπου θα ενταχθούν 4
κατασκευαστές, 2 στο νοµό Θεσσαλονίκης, 2 στην Κρήτη καθώς και σε
επιλεγµένα νησιά των ∆ωδεκανήσων και του Αιγαίου.
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Η εταιρία συνεχίζει την ενδυνάµωσή της µε στελέχη που βρίσκονται στην
διάθεση των µετόχων-µελών για να παρέχουν όλο το φάσµα των απαραίτητων
υπηρεσιών για την λειτουργία & εξέλιξη των επιχειρήσεων τους (Αρχιτέκτονα,
Μηχανολόγο, Οικονοµολόγο, Νοµικό, Σύµβουλο Ανάπτυξης).
Επιπρόσθετα, έχουν δίπλα τους το οργανωµένο τµήµα προµηθειών και
διαχείρησης παραγγελιών µας για κάθε ζήτηµα που αφορά ανεύρεση
προϊόντων, διαχείρηση ροής παραγγελιών, σχέσεις µε προµηθευτές καθώς
και για θέµατα αναζήτησης νέων λύσεων.

Έχοντας κινητήρια δύναµη µετόχων 20 και πλέον επιλεγµένων
κατασκευαστικών, µε συνολικό αριθµό εργαζοµένων που ξεπερνά τους 125
και µε 12.000 m² στεγαζόµενους χώρους παραγωγής ανά την Ελλάδα σε
συνολική επιφάνεια γης πάνω απο 33.000, η ετήσια παραγωγική ικανότητα
του δικτύου DPHellas ξεπερνά τα 36.000 κουφώµατα πέρων των ειδικών &
γενικών κατασκευών, αποτελώντας έτσι το µεγαλύτερο και αρτιότερο
κατασεκυαστικό στην Ελλάδα, απο κάθε άποψη.

Τώρα, η DPHellas ανοίγει νέους ορίζοντες ανάπτυξης για τα µέλη της
δηµιουργώντας οργανωµένο τµήµα εξαγωγών, στελεχωµένο µε έµπειρους
συνεργάτες µε σκοπό την διεθνή εξάπλωσή της, αξιοποιώντας την δυναµική
του δικτύου.

Η DPHellas, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης του δικτύου της, καλεί
όλους αυτούς που πιστεύουν οτι τους εκφράζει το µοντέλο του
κοινοπρακτικού επιχειρείν, που λειτουργεί µε επιτυχία σχεδόν δύο χρόνια
τώρα, να έρθουν σε επαφή µαζί της. Η ανάπτυξη και η πρόοδος είναι κοινό
αγαθό για όλα τα µέλη της DPHellas.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
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AID ENGINEERING
Γεωθερµικές αντλίες θερµότητας

AID ENGINEERING

Η AiD Engineering είναι πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο των γεωθερµικών
συστηµάτων κλιµατισµού από το 2003. Η εταιρεία αναλαµβάνει τη µελέτη και
την εγκατάσταση γεωθερµικών συστηµάτων ανοικτού, κλειστού ή υβριδικού
τύπου που βρίσκουν εφαρµογή σε κάθε τύπο κτιρίου όπως κατοικίες, αστικά
κτίρια, ξενοδοχεία, κολυµβητήρια, ιδιωτικές πισίνες, θερµοκήπια κ.λπ. 
Η γεωθερµία είναι µια τεχνολογία απαλλαγµένη από κάθε είδους συµβατικό
καύσιµο (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ) γεγονός που την κατατάσσει στην
κατηγορία των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και την καθιστά απόλυτα
φιλική προς το περιβάλλον. Η λειτουργία της στηρίζεται στην κατανάλωση
µόνον ηλεκτρικής ενέργειας. Η µικρή κατανάλωση ρεύµατος και ο υψηλός
βαθµός απόδοσης των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας επιφέρουν τη
µέγιστη απόδοση του συστήµατος. Αξιοσηµείωτη είναι και η χρηµατική
εξοικονόµηση από τη χρήση ενός γεωθερµικού συστήµατος κλιµατισµού. 
Η εξοικονόµηση αυτή µπορεί να φτάσει το 55-60% έναντι των συµβατικών
συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης. Το γεωθερµικό σύστηµα κλιµατισµού
κρίνεται συµφέρον, δεδοµένου ότι η απόσβεση της διαφοράς κόστους της
αρχικής επένδυση,  πραγµατοποιείται εντός της πρώτης πενταετίας. 
Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των έργων της εταιρείας µας ξεπερνάει τα 5
MW, σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Τα εγκατεστηµένα γεωθερµικά
συστήµατα είναι κλειστού, ανοικτού ή υβριδικού τύπου και έχουν εφαρµοστεί
σε κατοικίες, αστικά κτίρια, ξενοδοχεία, κολυµβητήρια, θερµοκήπια κλπ. 
Η AiD Engineering αναλαµβάνει τη µελέτη και κατασκευή των γεωθερµικών
συστηµάτων, τη διεξαγωγή τεστ για την ορθή και βελτιστοποιηµένη
λειτουργία τους καθώς και τη συντήρηση και την αποµακρυσµένη
παρακολούθηση τους. Γνώµονας των έργων µας είναι η πράσινη και η
οικονοµική συµπεριφορά.

Η AiD Engineering είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του αµερικάνικου οίκου
κατασκευής γεωθερµικών αντλιών θερµότητας Florida Heat Pumps – Geo
Excel - Boss.  Η εταιρεία αυτή θεωρείται πρωτοπόρος στο είδος της και
κατέχει πιστοποίηση ISO 9001:2000 για την παραγωγική διεργασία. Οι
γεωθερµικές αντλίες θερµότητας είναι αναγνωρισµένες από το ∆ιεθνή
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Οργανισµό Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας (IGSHPA) και είναι
εγκεκριµένες από την ENERGY STAR για την ελάχιστη ηλεκτρική κατανάλωση
που απαιτούν. Κατασκευάζονται, ελέγχονται, και πληρούν τις απαιτήσεις της
ARI και είναι πιστοποιηµένες από το ∆ιεθνή Οργανισµό Γεωθερµίας
GEOEXCHANGE.     

Γεωθερµικές Αντλίες Θερµότητας Νερού – Νερού
Αποτελούν την πληρέστερη λύση για την περίπτωση του ανοικτού κλειστού ή
υβριδικού γεωθερµικού συστήµατος κλιµατισµού. Συνδυάζονται µε Fan Coil
Units, ενδοδαπέδια θέρµανση, σώµατα καλοριφέρ ή Κεντρικές Κλιµατιστικές
Μονάδες. Επιπλέον, οι µονάδες αυτές έχουν τη δυνατότητα να
χρησιµοποιηθούν προς την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (µε
υπερθερµαντήρα –desuperheater–), όπως επίσης και προς θέρµανση πισίνας
– spa κλπ. Η απόδοση των µονάδων εξαρτάται από την εκάστοτε
θερµοκρασία του πηγαίου νερού και την επιθυµητή θερµοκρασία του
εσωτερικού δικτύου. Γενικά εµφανίζουν υψηλούς και σταθερούς βαθµούς
απόδοσης (COP), της τάξεως του 4 – 6.
Όλες οι γεωθερµικές αντλίες θερµότητας είναι κατασκευασµένες από
οµοαξονικούς εναλλάκτες θερµότητας χαλκού, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται
η βέλτιστη µεταφορά θερµότητας µεταξύ των εσωτερικών κυκλωµάτων. Σε
περίπτωση που το σύστηµα πρόκειται να συνδεθεί µε υφάλµυρο νερό,
δύναται η κατασκευή των εναλλακτών των µονάδων από κράµα νικελίου-
χαλκού. Τέλος, οι εναλλάκτες παρουσιάζουν την ελάχιστη πτώση πίεσης λόγω
της οµοαξονικής διάταξης τους και δεν δηµιουργούνται επικαθήσεις στο
εσωτερικό τους. 
Οι συµπιεστές των µονάδων είναι τύπου scroll. Είναι εξοπλισµένοι µε θερµό-
ηχοµονωτικά καλύµµατα για τη µείωση του θορύβου κατά τη λειτουργία τους,
και τη µείωση της  εξωτερικής υγρασίας. Η βάση στήριξης των µονάδων,
γνωστή ως «floating base» αποµονώνει το συµπιεστή από την υπόλοιπη
µονάδα µε στόχο την απορρόφηση των κραδασµών που δηµιουργούνται από
τη λειτουργία του. Το αποτέλεσµα είναι η αθόρυβη λειτουργία των µονάδων. 
Τα όρια λειτουργίας των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας [όσον αφορά τις
θερµοκρασίες του µίγµατος στο γεωσυλλέκτη] κυµαίνονται µεταξύ -6 ºC και
+58 ºC. Τα όρια λειτουργίας των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας [όσον
αφορά τις θερµοκρασίες του εσωτερικού δικτύου] κυµαίνονται µεταξύ 6 ºC
και +54 ºC. Χρησιµοποιείται οικολογικό φρέον R410A, το οποίο είναι φιλικό
προς το περιβάλλον και απαλλαγµένο από CFC και HCFC. Με τον τρόπο αυτό
µειώνονται οι εκποµπές CO2, εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του ψυκτικού για
όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης και επιτυγχάνεται η προστασία του
όζοντος.

Γεωθερµικές Αντλίες Θερµότητας Νερού – Αέρα
Συνήθως αποτελούν την καλύτερη και οικονοµικότερη λύση για εγκατάσταση
σε ξενοδοχεία και εµπορικά κέντρα. Οι γεωθερµικές αντλίες θερµότητας
νερού – αέρα διατίθενται σε διάφορα µεγέθη και εγκαθίστανται σε
συνδυασµό µε ανοικτό, κλειστό ή υβριδικό γεωθερµικό σύστηµα.  Η αρχή
λειτουργίας τους είναι όµοια µε αυτή των µονάδων νερού – νερού µε τη
διαφορά ότι θερµαίνουν ή ψύχουν κύκλωµα αέρα. Όλοι οι ανεµιστήρες των
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γεωθερµικών µονάδων κατασκευάζονται από γαλβανισµένο εν θερµώ
µέταλλο ενώ δύναται να κατασκευαστούν από διαφορετικό υλικό όταν οι
τεχνικές προδιαγραφές το απαιτούν.
Ο εναλλάκτης θερµότητας που χρησιµοποιείται σαν εξατµιστήρας της FHP
φέρει επικάλυψη από ειδικό υλικό που προστατεύει από τυχόν διαβρώσεις. Η
επικάλυψη αυτή προστατεύει από διάφορες αέριες χηµικές ουσίες, οι οποίες
µπορούν να οδηγήσουν σε πολλαπλασιαζόµενη διάβρωση και πρόωρη
κατάρρευση του συστήµατος. Οι ψηµένες επικαλύψεις παρέχουν µέγιστη
προστασία έναντι των οξέων, των διαλυτών και του άλατος, που εντοπίζονται
σε ένα τυπικό περιβάλλον που µπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη αποτυχία του
συστήµατος.   
Οι γεωθερµικές αντλίες θερµότητας νερού – αέρα απαντώνται σε µονάδες οι
οποίες συνδυάζονται µε κανάλια αέρα, τα οποία εγκαθίστανται σε όλο το
κτίριο που πρόκειται να κλιµατιστεί (µοντέλα EC), και σε µονάδες τοπικής
χρήσης οι οποίες έχουν ενσωµατωµένα στόµια αέρα µέσω των οποίων γίνεται
απευθείας η διανοµή του αέρα στον εκάστοτε χώρο (Console Units - CA). 

Μονάδα (EC)
Οι µονάδες τύπου EC χρησιµοποιούνται όταν στον κλιµατιζόµενο χώρο
τοποθετούνται κανάλια αέρα, και ο κλιµατισµός πραγµατοποιείται µε
εξαναγκασµένη ανακυκλοφορία αέρα και εισαγωγή κατάλληλης ποσότητας
νωπού. Χρησιµοποιούνται ευρέως σε µεγάλα κτίρια ή χώρους µαζικής
εστίασης όπου η ανάγκη αυτονοµίας κλιµατισµού είναι περιορισµένη. Οι
µονάδες αυτές απατώνται σε διάφορες διατάξεις [οριζόντιες, κατακόρυφες,
εσωτερικού τύπου κ.ο.κ.] ωστόσο προτείνονται αυτές του εσωτερικού τύπου
διότι τοποθετούνται µέσα σε ψευδοροφές.  Οι συντελεστές απόδοσης
κυµαίνονται µεταξύ 3.2 και 5.7.

Μονάδα (CA)
Οι Console Units (CA) εµφανίζουν πλήθος καινοτόµων χαρακτηριστικών και
υψηλά ποσοστά εξοικονόµησης ενέργειας. Η διανοµή των θερµικών και
ψυκτικών φορτίων πραγµατοποιείται αθόρυβα σε κάθε χώρο που πρόκειται να
κλιµατιστεί. Ελέγχονται µε ενσωµατωµένο θερµοστάτη ή µε θερµοστάτη
τοίχου. ∆ε χρειάζονται ξεχωριστές πρόσθετες µονάδες ανακυκλοφορίας
αέρα, ούτε κανάλια αέρα εφ’ όσον κάθε γεωθερµική µονάδα διαθέτει στόµια
αέρα προσαρµοσµένα πάνω σε αυτή µε σκοπό την απευθείας µετάδοση του
φορτίου στο χώρο. Το βασικό πλεονέκτηµα που προκύπτει  από τη χρήση των
console units είναι ότι µπορούν να εφαρµοστούν σε ένα υφιστάµενο κτίριο,
χωρίς να χρειαστεί πλήρης µετατροπή του υπάρχοντος συστήµατος.
Παρέχεται η δυνατότητα κατάργησης των παλαιών σωµάτων από τους χώρους
του κτιρίου και η σύνδεση των Console Units µε το υφιστάµενο δίκτυο νερού.
Αυτό οδηγεί σε σηµαντική εξοικονόµηση χρηµάτων εφ’ όσον δε χρειάζεται
υδραυλική εργασία για την ανακατασκευή του υδραυλικού δικτύου.   

AID ENGINEERING
Γεωθερµικές αντλίες θερµότητας
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ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSS ΤΗΣ DEGER
άρθρο:
Ιωάννης Μαρκόπουλος, PhD
∆ιευθυντής Πωλήσεων της Deger

«GREEN TOMORROW HOUSE»
άρθρο:
Antonios Tsermentselis
M.Sc. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ
άρθρο:
Σοφία Παπαλεξίου
Φυσικός, MSc, PhD

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ∆ΕΛΦΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
άρθρο:
Π. Κοσµόπουλος
Π.Ι. Φραγγίδου
Α. Καντζιούρα
Ι. Κοσµόπουλος

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
άρθρο:
Πάνος Κοσµόπουλος, Αν. Καθηγητής, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού
Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών
Αναστάσιος Μουµτζάκης 
Μεταπτυχιακός Φοιτητής του ΠΜΣ Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήµη, Τµήµα Μηχανικών
Περιβάλλοντος  ∆.Π.Θ.
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ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
MSS ΤΗΣ DEGER
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Η ηλιακή ενέργεια είναι ακόµα πιο
βέλτιστη χάρη στα συστήµατα
ιχνηλάτησης της Deger.

Το µέλλον της ενέργειας γεννιέται
εκεί που ...καταναλώνεται. Ένα όραµα
που έχει ήδη γίνει πραγµατικότητα για
ορισµένα νοικοκυριά και
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Μικρές,
αποκεντρωµένες µονάδες παραγωγής
ηλιακής ενέργειας, συσκευές
αποθήκευσης ενέργειας µε ένα
σύστηµα διαχείρισης της µπαταρίας,
µπορούν, σε µεγάλο βαθµό, να σας
βοηθήσουν να απελευθερωθείτε από
το δηµόσιο ηλεκτρικό δίκτυο και από
τις συνεχώς αυξανόµενες τιµές της
ηλεκτρικής ενέργειας. Τα πρώτα
συστήµατα αυτονοµίας µε ιχνηλάτες
της DEGER αποδεικνύουν το εξής
απλό: Ναι, ∆ουλεύει.

άρθρο:

Ιωάννης Μαρκόπουλος, PhD

∆ιευθυντής Πωλήσεων της Deger

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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« Σαρωτικές αλλαγές στην
ενεργειακή αυτονοµία µε τα νέα

αυτόνοµα συστήµατα MSS της
DEGER »

Τη στιγµή που η αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής συζητείται δηµοσίως, όλο
και πιο πολλοί είναι οι καταναλωτές που διαχειρίζονται µόνοι τους τον
εφοδιασµό τους µε ηλεκτρική ενέργεια.  

Ως εκ τούτου έχουν δύο στόχους: 
α) η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια είναι φιλική προς το περιβάλλον 
β) πλέον υπάρχουν ισχυρά οικονοµικά οφέλη. 

Με µια επένδυση που στοιχίζει λιγότερο από 25.000 ευρώ µια οικογένεια σε
ένα σπίτι µε γραφείο και…. ηλεκτρικά αυτοκίνητα µπορεί εξ ολοκλήρου να
καλύψει τις ανάγκες της µε ηλιακή ενέργεια - καθώς και να παγώσει την τιµή
της ηλεκτρικής ενέργειας στα σηµερινά επίπεδα για … 25 χρόνια. Η Deger
πάντα καινοτόµα και πρωτοπόρα χρησιµοποιεί την τεχνολογία MLD (MAXIMUM
LIGHT DETECTION) αλλά και την τεχνογνωσία της στη φωτοβολταϊκή
τεχνολογία και βελτιστοποιεί την ενεργειακή αυτονοµία µε τη τεχνολογία MSS
(MAXIMUM SOLAR STORAGE). Tα έξι πρώτα MSS συστήµατα είναι ήδη στην
αγορά και απόδοση τους δείχνει ένα πράγµα: η ιδέα αποδίδει.

Το πρόβληµα: Ανοµοιόµορφο προφίλ κατανάλωσης
Από τη µία πλευρά, η αυτονοµία των ιδιωτικών κατοικιών, των διαµερισµάτων
ή ακόµη και ολόκληρων εταιρειών µε ηλιακή ενέργεια στο παρελθόν είχε
αποτύχει, λόγω του θέµατος της αποθήκευσης της παραγόµενης ενέργειας.
Από την άλλη πλευρά, το ανοµοιόµορφο προφίλ φόρτισης των φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων αντίκειται στον απώτερο σκοπό της άµεσης χρήσης της
παραγόµενης ενέργειας. Οι µπαταρίες σε πολλές στιγµές και συνθήκες
ηλιοφάνειας «κουράζονται» λόγω της ζήτησης πολλών Ampere. Και τα δύο
παραπάνω προβλήµατα λύνονται µε τη χρήση της τεχνολογίας MLD και την
εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών του αυτόνοµου συστήµατος σε ένα
ιχνηλάτη. Η DEGER χρόνια τώρα µε τη βελτιστοποιηµένη τεχνολογία της
παρέχει ιχνηλάτες ακόµα και για 1.0 kW φωτοβολταϊκή ισχύ (χρήση Toptracker
8.5) τόσο για την αποτελεσµατική αποθήκευση όσο και για την άµεση
κατανάλωση, προσφέρoντας ένα ισορροπηµένο προφίλ παραγόµενης
πράσινης ενέργειας.
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ενεργειακή αυτονοµία µε τα νέα
αυτόνοµα συστήµατα MSS της
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Τα σταθερά φωτοβολταϊκά συστήµατα φτάνουν στο µέγιστο της παραγωγής
τους γύρω στο µεσηµέρι, αλλά παράγουν σχετικά λίγο πριν και µετά. Αυτό
σηµαίνει ότι το πρωί και το βράδυ, όταν ένα κανονικό νοικοκυριό χρειάζεται
πολλή ηλεκτρική ενέργεια, τα σταθερά συστήµατα συνήθως δεν την
παράγουν. Αυτό δεν συµβαίνει µε τα συστήµατα παρακολούθησης µε
τεχνολογία Maximum Light Detection της DEGER. Έτσι µε λιγότερο κόστος
µπαταρίας (έως και 30%) για συγκεκριµένες ανάγκες κιλοβατώρων το MSS
παρέχει συνήθως αρκετή ηλιακή ενέργεια για άµεση κατανάλωση, ακόµη και
κατά τη διάρκεια τών πρωινών και απογευµατινών ωρών της ηµέρας.

Ο δεύτερος σηµαντικός παράγοντας για την χρήση αυτόνοµων συστηµάτων
είναι ότι οι ειδικά κατασκευασµένες για τη DEGER και βελτιστοποιηµένες
µπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης παρέχουν στον καταναλωτή ενέργεια ακόµη
και όταν τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν αρκετή ή ακόµη και καθόλου
ενέργεια.

ΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΤΗΣ DEGER ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MLD ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MSS

Στην αποθήκευση ηλιακής ενέργειας οι ιχνηλάτες της DEGER έχουν ένα
σηµαντικό πλεονέκτηµα. Οι µπαταρίες που χρησιµοποιούνται ως αποθήκες
ενέργειας µπορούν να εκφορτίζονται µε πιο αργό ρυθµό αποφεύγοντας
υψηλούς ρυθµούς εκφόρτισης των µπαταριών πολύ πιο συχνό φαινόµενο για
αυτόνοµα συστήµατα µε σταθερά φωτοβολταϊκά. Έτσι το σύστηµα χρειάζεται
λιγότερες µπαταρίες / λιγότερες εκφορτίσεις γεγονός που αυξάνει σηµαντικά
τη διάρκεια ζωής των µπαταριών. Αποτελέσµατα µετρήσεων της DEGER σε ήδη
εγκατεστηµένα συστήµατα είναι ότι τα συστήµατα MSS µε τεχνολογία MLD
εξοικονοµούν περίπου το 30% σε απαιτούµενη χωρητικότητα µπαταρίας.

Επιπλέον όταν ο ήλιος είναι στον ουρανό -όπου, παρεµπιπτόντως, ισχύει και
για ηµέρες µε συννεφιασµένο ουρανό - τα συστήµατα εντοπισµού παρέχουν
αρκετή ενέργεια για άµεση κατανάλωση. Εποµένως, οι µπαταρίες δεν
χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών. Και τα δύο έχουν µια
θετική επίδραση στην απόδοση του όλου συστήµατος.
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« Σαρωτικές αλλαγές στην
ενεργειακή αυτονοµία µε τα νέα

αυτόνοµα συστήµατα MSS της
DEGER »

Ορθή χρήση περίσσειας ενέργειας
Το σύστηµα αυτονοµίας και εξοικονόµησης ενέργειας MSS δίνει τη
δυνατότητα στο χρήστη να ελέγχει την αυτονοµία του συστήµατος ανάλογα µε
τις ατοµικές του επιθυµίες και ανάγκες του. Πρώτα, η ηλιακή ενέργεια που
δεν χρησιµοποιείται άµεσα, κατευθύνεται στις µπαταρίες. Όταν οι µπαταρίες
είναι γεµάτες, η πλεονάζουσα ενέργεια µπορεί να τροφοδοτεί το δίκτυο ή να
χρησιµοποιηθεί για άλλο σκοπό όπως για την άντληση νερού σε δεξαµενή
αποθήκευσης ή για τη τροφοδότηση ένα συστήµατος θέρµανσης (αντίσταση
boiler). Αυτό ελέγχεται από έναν επιπλέον αυτοµατισµό στον πίνακα ελέγχου.
Εάν υποθέσουµε ότι εξακολουθεί να υπάρχει σύνδεση µε το δηµόσιο
ηλεκτρικό δίκτυο, το σύστηµα διαχείρισης της µπαταρίας µπορεί να ρυθµιστεί
µε τέτοιο τρόπο ώστε οι µπαταρίες να αποφορτίζονται µόνο έως το πολύ 50%.
Εφόσον φτάσει σε αυτή την ελάχιστη τιµή και δεν υπάρχει διαθέσιµη
παραγόµενη ηλιακή ενέργεια , το σύστηµα αποκτά αυτόµατα την ηλεκτρική
ενέργεια από το ηλεκτρικό δίκτυο. O ρυθµιστής της µπαταρίας µπορεί να
οριστεί υψηλότερα ή χαµηλότερα. Το ποσοστό 50% έχει νόηµα, δεδοµένου ότι
κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύµατος, το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει στο
νοικοκυριό ή στην εταιρεία ηλεκτρική ενέργεια, ακόµη και όταν η ηλιακή
ενέργεια δεν είναι άµεσα διαθέσιµη.

Το προϊόν MSS (Maximum Solar Storage) της DEGER
Το σύστηµα αυτονοµίας και εξοικονόµησης ενέργειας MSS είναι η ιδανική
λύση για εξοικονόµηση ενέργειας ή/και ενεργειακή αυτονοµία σε οικίες και
επιχειρήσεις. Αποτελεί και ένα ιδανικό πακέτο για εφαρµογή στα
προγράµµατα ΕΣΠΑ των επιχειρήσεων λόγω της ευρεία γκάµας επιλογών που
έχει αναπτύξει η DEGER. 
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Η DEGERHellas προσφέρει στην ελληνική αγορά µία πλήρη γκάµα επιλογών.
• ∆ιαθέσιµα συστήµατα µε ισχύ 5.0 kW, 3.7 kW και 3.0 kW 
• Λύση «όλα-σε-ένα», διαχειριστής δικτύου, µπαταρίας, αντιστροφέας ΦΒ 

πάνελ σε µια συσκευή
• Συµβατό σύστηµα µε οποιοδήποτε ΦΠ πάνελ µε 2MPPT trackers (στις 

εκδόσεις 5.0kW & 3.7 kW)
• Το πακέτο περιλαµβάνει µπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης 5kWh, 11kWh και 

22kWh @ 24V
• Όλα τα απαιτούµενα υλικά για τη διασύνδεση του καθώς και ειδική 

αντισεισµική βάση µπαταριών
• Περιλαµβάνεται online λογισµικό καθώς και ενσωµατωµένος δίαυλος 

επικοινωνίας Ethernet.

Ο συνδυασµός των MSS συστηµάτων µε ιχνηλάτες της DEGER τεχνολογίας
MLD µας προσφέρει τη δυνατότητα να έχουµε λιγότερες µπαταρίες για τις
ίδιες ενεργειακές ανάγκες σε σχέση µε την εγκατάσταση ΦΒ πάνελ σε
σταθερές βάσης ή στη στέγη. Το σύστηµα MSS βελτιστοποιεί τις ενεργειακές
ανάγκες και εξασφαλίζει οικονοµική και αδιάλειπτη παροχή πράσινης
ενέργειας στις καταναλώσεις της οικίας ή της επιχείρησης. Ταυτόχρονα
παρέχονται εξελιγµένες λύσεις για τη διαχείριση της περίσσειας ενέργειας
τροφοδοτώντας το δίκτυο εκτελώντας άντληση νερού σε δεξαµενή
αποθήκευσης ή τροφοδοτώντας ένα σύστηµα θέρµανσης boiler. Παράλληλα
υπάρχει η δυνατότητα παροχής της παραγόµενης ενέργειας σε τριφασικό
καταναλωτή µέσω της εγκατάστασης συγκεκριµένου αυτοµατισµού που είναι
σχεδιασµένος για τα συστήµατα MSS (3-phase sensor).

Το εξειδικευµένο τµήµα της DEGERHellas µπορεί να καθοδηγήσει τον κάθε
ενδιαφερόµενο προσφέροντας µια ενδελεχή τεχνοοικονοµική ανάλυση
παρέχοντας µια καινοτόµα λύση για οικιακές εφαρµογές καθώς και για
επιχειρήσεις που θέλουν να εντάξουν το καινοτόµο αυτό προϊόν στις
επενδύσεις τους µέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ καθώς τα MSS συστήµατα
έχουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για διασύνδεση τους µε το ελληνικό
δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρισµού. 

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

« Σαρωτικές αλλαγές στην
ενεργειακή αυτονοµία µε τα νέα
αυτόνοµα συστήµατα MSS της
DEGER »
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άρθρο:

Antonios Tsermentselis

M.Sc. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Θράκης

«GREEN TOMORROW HOUSE»

Εικόνα 1.1 Το «Green Tomorrow House»
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Στα πλαίσια των απαιτήσεων για τη µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας
των κτιρίων, πολλές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν αρχίσει να
παρουσιάζουν τα σπίτια «µοντέλο» σχετικά µε την µηδενική χρήση ενέργειας
αλλά και τις µηδενικές εκποµπές CO2. Μια από αυτές τις εταιρείες είναι και η
Samsung και το κτίριο που παρουσίασε και εξετάζουµε εκτενώς στη συνέχεια
είναι το «Green Tomorrow House». Το κτίριο αυτό είναι το πρώτο και το
µοναδικό στην Ασία που έχει πιστοποίηση LEED Platinum (The Leadership in
Energy and Environmental Design). Επίσης παρουσιάζει µια νέα οπτική της
πράσινης ανάπτυξης, η οποία αντιλαµβάνεται την αξία της ενεργειακής
αυτάρκειας, µειώνει την περιβαλλοντική επιβάρυνση και λαµβάνει υπόψη την
άνεση των κατοίκων. Στο «Green Tomorrow House» βρίσκεται ένα βιώσιµο
µέλλον που επιτρέπει τη φύση και την ανθρωπότητα να συνυπάρξουν. Το
κτίριο της Samsung µε τη µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας και των
επιπτώσεων που έχει στο περιβάλλον αποτελεί ένα πρότυπο φιλικού –
µηδενικής ενέργειας κτιρίου. Η Samsung στοχεύει να εφαρµόσει από το 2014
τις περισσότερες από τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για το «Green
Tomorrow» σε όλα τα νέα συγκροτήµατα διαµερισµάτων.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Το «Green Tomorrow» επιδιώκει ένα µέλλον αρµονικό µε τη φύση εισάγοντας
ένα νέο όραµα αειφόρου αρχιτεκτονικής µε τη δηµιουργία ενός
περιβάλλοντος ενεργειακής ανεξαρτησίας και την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το κτίριο αυτό είναι µια εξέλιξη της
ενεργειακής ανεξαρτησίας των κτιρίων και ενσωµατώνει περιβαλλοντικές και
ενεργειακές τεχνολογίες αιχµής. Επιπλέον δεν στηρίζεται στην παραγωγή
ενέργειας µέσω ορυκτών καυσίµων, δεν παράγει διοξείδιο του άνθρακα στη
διάρκεια του κύκλου ζωής του, χρησιµοποιεί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Άλλα χαρακτηριστικά του κτιρίου είναι
ότι χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά το νερό, µειώνει και ανακυκλώνει τα
απόβλητα και τέλος εφαρµόζει ένα σύστηµα διαχείρισης της ενέργειας.
Στόχος της Samsung ήταν να συνδυάσει στο κτίριο αυτό τις έννοιες της
µηδενικής ενέργειας, της µηδενικής εκποµπής CO2 και της εφαρµογής
τεχνολογιών πράσινης πληροφορικής (Green IT).
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« Green Tomorrow house »

Εικόνα 2.1 Μηδενική ενέργεια του «Green Tomorrow»

Το «Green Tomorrow» µέσω των τεχνολογιών αιχµής που χρησιµοποιεί
παρουσιάζει µειωµένη κατανάλωση ενέργειας κατά 56% σε σχέση µε ένα
συµβατικό κτίριο. Το υπόλοιπο 44% καλύπτεται µε µεγάλη επάρκεια από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως φωτοβολταϊκά και ανεµογεννήτριες.  

Εικόνα 2.2 Μηδενική ενέργεια του «Green Tomorrow»

Παράλληλα το κτίριο της Samsung ελαττώνει την επιβάρυνση του
περιβάλλοντος διατηρώντας τα επίπεδα παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα
στο µηδέν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι το περιβαλλοντικό ίχνος του κτιρίου σε διοξείδιο του άνθρακα
αντισταθµίζεται από τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κατά τη
λειτουργική φάση του κτιρίου.

Εικόνα 2.3 Μηδενικές εκποµπές CO2 του «Green Tomorrow»
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Τέλος στο «Green Tomorrow» χρησιµοποιούνται πράσινες τεχνολογίες
πληροφορικής (Green IT) για την ενίσχυση της βιωσιµότητας και του επιπέδου
άνεσης των κατοίκων του. Πιο συγκεκριµένα εφαρµόζονται ένα σύστηµα
διαχείρισης της ενέργειας, ένα οικιακό δίκτυο και ένα σύστηµα βασισµένο
στην τεχνολογία RFID (Radio-frequency identification – Αναγνώριση
ραδιοσυχνότητας).

Εικόνα 2.4 Πράσινες τεχνολογίες πληροφορικής του «Green Tomorrow»

Συνοψίζοντας στο «Green Tomorrow» χρησιµοποιούνται 68 διαφορετικά είδη
πράσινων τεχνολογιών αιχµής. Από αυτές οι 34 είναι τεχνολογίες
κατανάλωσης µηδενικής ενέργειας όπως φυσικός φωτισµός και αερισµός, οι
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ο σταθµός φόρτισης ενός ηλεκτρικού
αυτοκινήτου, οι 18 είναι τεχνολογίες µηδενικών εκποµπών, όπως η
ανακύκλωση και η µείωση των αποβλήτων, η ανακύκλωση του νερού  και η
χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και τέλος οι 16 είναι εφαρµογές
τεχνολογιών πληροφορικής, όπως η RFID και τα ευφυή δίκτυα (smart grids).
Στη συνέχεια ακολουθεί µια σύντοµη παρουσίαση των τεχνολογιών που
εφαρµόζονται στο κτίριο της Samsung.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες γενικές
πληροφορίες για το κτίριο της Samsung.
Πίνακας 3.1 Γενικές πληροφορίες του «Green Tomorrow»

Εικόνα 3.1 Τεχνολογίες αιχµής που εφαρµόζονται στο «Green Tomorrow»

Το κτίριο της Samsung βρίσκεται στην επαρχία Geyonggi, όπου το κλίµα
παρουσιάζει µια σηµαντική διαφοροποίηση της θερµοκρασίας µεταξύ
χειµώνα και καλοκαιριού και έχει διακρίσεις των τεσσάρων εποχών.

« Green Tomorrow house »
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« Green Tomorrow house » Στο «Green Tomorrow» χρησιµοποιούνται 68 φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογίες αιχµής, µερικές από τις οποίες είναι οι παρακάτω.

Πίνακας 3.2 Αναλυτική παρουσίαση των τεχνολογιών αιχµής που
εφαρµόζονται στο «Green Tomorrow»

Παραγωγή 
ενέργειας

Φωτοβολταϊκά στην οροφή του κτιρίου (συνολικά 176
ηλιακούς συλλέκτες, 163 m2).
Κατακόρυφου άξονα ανεµογεννήτρια.
Ευαισθητοποιηµένα – βαµµένα ηλιακά κύτταρα στα
παράθυρα (Dye-sensitized solar cells, DSSC), τα οποία
παράγουν ενέργεια και σκιάζουν ταυτόχρονα.
Φορητή κυψέλη καύσιµου για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Ηλιακοί συλλέκτες για ΖΝΧ.

Θέρµανση / Ψύξη Μια γεωθερµική αντλία θερµότητας σε συνδυασµό µε
ενδοδαπέδιο σύστηµα.
Πράσινη στέγη.

Κέλυφος κτιρίου Υψηλής απόδοσης πρόσοψη.
Παράθυρα µε τριπλά τζάµια χαµηλής εκπεµψιµότητας και
τοίχοι µε ισχυρή µόνωση.

Φωτισµός
Αερισµός

Υψηλής απόδοσης φωτισµός που βελτιστοποιεί το ενεργειακό
ισοζύγιο (χρήση λαµπτήρων LED).
Βέλτιστος φυσικός φωτισµός και αερισµός (παθητικός
σχεδιασµός).
Συστήµατα για τη βελτίωση της ροής του αέρα.
Σύστηµα ανάκτηση θερµότητας.

Έλεγχος κτιρίου Αισθητήρες φωτός ηµέρας οι οποίοι ελέγχουν τον τεχνητό
φωτισµό. 
Ένα σύστηµα διαχείρισης ενέργειας µε το οποίο οι κάτοικοι
µπορούν να παρακολουθούν την κατανάλωση και την
παραγωγή ενέργειας. Το σύστηµα  εντοπίζει οικιακές
συσκευές και µπορεί να τις σβήσεις αυτόµατα όταν δεν
χρησιµοποιούνται.

Συσκευές Όλες οι συσκευές που χρησιµοποιούνται είναι εξοικονόµησης
ενέργειας.
Οι συσκευές συνδέονται απευθείας στο συνεχές ρεύµα και
έτσι εξοικονοµούνται οι απώλειες από τη µετατροπή τους
συνεχούς ρεύµατος σε εναλλασσόµενο.

Κατασκευή 
κτιρίου

Βιωσιµότητα κατά την κατασκευή του κτιρίου: Πιο
συγκεκριµένα, το 54,8% των αποβλήτων που παρήχθησαν
στάλθηκαν για ανακύκλωση και το 22% των υλικών που
χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται από ανακυκλώσιµες πηγές.
Φιλικά προς το περιβάλλον και χαµηλών πτητικών οργανικών
ενώσεων υλικά.

Άλλες καινοτοµίες Συστήµατα για την µείωση κατανάλωσης νερού, όπως ένα
άνυδρο ουρητήριο, τουαλέτες διπλής ροής, χαµηλής ροής
λεκάνη και λουτρό. Εξαιτίας ενός βιολογικού αντιδραστήρα
το 72,4% του πόσιµου νερού είναι επαναχρησιµοποιηµένο,
χρησιµοποιώντας το για άρδευση, καθαρισµού δαπέδων και
εξωτερικών χώρων.
Σύστηµα συγκράτησης και αποθήκευσης του νερού της βροχής.
Σταθµός φόρτισης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
Σύστηµα βασισµένο στην τεχνολογία RFID (Radio-frequency
identification).
Σύστηµα οικιακού δικτύου και χρήση ευφυών δικτύων (Smart grid).

Εικόνα 3.2 Η επαρχία Geyonggi
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Η Samsung δήλωσε ότι το κόστος κατασκευής του «Green Tomorrow» είναι
διπλάσιο από το µέσο κόστος κατασκευής ενός συµβατικού σπιτιού. Στη
συνέχεια παρατίθενται ορισµένες φωτογραφίες από τις καινοτοµίες που
εφαρµόζονται στο περιγραφέν κτίριο, όπως τα φωτοβολταϊκά στόρια, η
ανεµογεννήτρια κάθετου άξονα και η φορητή κυψέλη καυσίµου υδρογόνου.

Εικόνα 3.3 Εικόνα 3.4
Φωτοβολταϊκά στόρια Ανεµογεννήτρια κάθετου άξονα

LEED – GREEN BUILDING CERTIFICATION
Τo LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) είναι ένα
εθελοντικό πρόγραµµα πιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί από τις Η.Π.Α
(Green Building Council, USGBC) και εφαρµόζεται τόσο σε εµπορικές
κατασκευές όσο και σε κατοικίες. Αποτελεί σηµείο αναφοράς για τον
σχεδιασµό, την κατασκευή και την λειτουργία των ενεργειακά αποδοτικών
κτιρίων. Μια πιστοποίηση LEED βασίζεται σε µια κλίµακα 110 πόντων όπου οι
100 αναγνωρίζουν βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι 10 είναι ένα
µπόνους για συγκεκριµένες περιοχές προσέγγισης της βιωσιµότητας, οι
οποίες είναι:
• Βιωσιµότητα 
• Ορθολογική χρήση νερού 
• Ενέργεια και ατµόσφαιρα
• Υλικά και πόροι
• Εσωτερική ποιότητα περιβάλλοντος
• Περιοχές και συζεύξεις
• Ενηµέρωση και εκπαίδευση
• Καινοτοµία στον σχεδιασµό
• Περιφερειακή προτεραιότητα

Εικόνα 4.1 
Κλίµακα πόντων πιστοποίησης LEED

Το «Green Tomorrow» βραβεύτηκε στις 29
Σεπτεµβρίου του 2009 µε τη πιστοποίηση
LEED Platinum.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Samsung C&T Corporation, “Sustainability Report 2010”, 2010.
2. http://www.hinge.hk/hingeweb/magazine/v181/h181-cs-all.pdf
3. http://www.koreaittimes.com/story/10963/themes-collide-green-next-smart
4. http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1988
5. http://www.zeroenergyhousing.org/home/details/44
6. http://www.Korea.net/news.do?mode&guid=50278

Εικόνα 3.5 
Φορητή κυψέλη καυσίµου υδρογόνου
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ
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Μια ανακεφαλαίωση
Την τελευταία δεκαετία η χρήση φωτοβολταϊκών
(ΦΒ) αυξάνεται µε ταχύτατους ρυθµούς, περί το
40% ετησίως. Το γεγονός αυτό ήταν συνέπεια των
ενισχύσεων και κινήτρων που δόθηκαν (σε πολλές
χώρες) σε τεχνολογίες Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ), εξ αιτίας των προβληµατισµών για
την ενεργειακή εξάρτηση και το αυξανόµενο
κόστος ενέργειας. Οι ΑΠΕ και ιδιαίτερα τα ΦΒ
αποτελούν σήµερα έναν εναλλακτικό τρόπο
παραγωγή ενέργειας, ο οποίος αναµένεται να
συνεισφέρει σηµαντικά στο ενεργειακό µείγµα. 
Οι εκτιµήσεις του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας
(International Energy Agency) για τη συµµετοχή των
ΦΒ στην παγκόσµια παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας αρχίζουν από 0.1% για το 2009,
εκτιµώνται σε 5% το 2030 και φτάνουν στο 11% το
2050. Ήδη οι προβλέψεις αυτές θα πρέπει ίσως να
αναθεωρηθούν. Ειδικά στην Ελλάδα, φαίνεται ότι
από το 2014, πάνω από 6% της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχεται από ΦΒ. 

άρθρο:

Σοφία Παπαλεξίου

Φυσικός, MSc, PhD
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« Green Tomorrow house » Η αρχική, προ δεκαετίας, πρωτοπορία της Ιαπωνικής τεχνολογίας
ξεπεράστηκε όταν η Γερµανία αποφάσισε να δώσει ισχυρά κίνητρα για
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, µε αποτέλεσµα η εσωτερική της αγορά να
στηρίξει τη δηµιουργία ενός κλάδου που στη συνέχεια έγινε έντονα
εξαγωγικός, όταν πολλές Ευρωπαϊκές χώρες προχώρησαν σε παροχή
κινήτρων για εγκατάσταση ΦΒ. Την τελευταία τριετία η πρωτοκαθεδρία της
Γερµανίας αµφισβητήθηκε και τελικά χάθηκε από την µαζική είσοδο στην
αγορά Κινέζικων εταιρειών, που γρήγορα έγιναν ανταγωνιστικές και στο
ζήτηµα της ποιότητος κατασκευής, πέρα από το θέµα της τιµής του
προϊόντος. 

Η τιµή του κρυσταλλικού πυριτίου γνώρισε έντονη µείωση κατά την τελευταία
πενταετία, µε την είσοδο στην αγορά νέων παικτών, κυρίως από την Κίνα. Στο
ξεκίνηµα της περιόδου αυτής η τιµή του ΦΒ πάνελ ανά βατ ξεπερνούσε τα 3
ευρώ, ενώ κατά το τελευταίο έτος έπεσε κάτω από το 1 ευρώ, ακόµη κάτω και
από τα 0.5 ευρώ ανά βατ για πάνελ προελεύσεως Κίνας. Το γεγονός αυτό είχε
σηµαντική επίπτωση στις τεχνολογίες ΦΒ. Αρχικά οι τεχνολογίες του αµόρφου
και του µικροµορφικού πυριτίου, αλλά και Καδµίου-Τελλουρίου και CIS και
CGIS, ήταν σηµαντικά οικονοµικότερες και άρα ανταγωνιστικές, µε
αποτέλεσµα να παρουσιάζουν ενδιαφέρον ειδικά σε εγκαταστάσεις επί
κτιρίων, είτε σε στέγες, είτε κυρίως σε προσόψεις κτιρίων (Building
Integrated Photo Voltaics, BIPV). Στη συνέχεια όµως, µε τη µείωση της τιµής
του κρυσταλλικού πυριτίου (ωριµότερη και αποδεδειγµένα πιο σταθερή
τεχνολογία) απώλεσαν το πλεονέκτηµα αυτό και το κρυσταλλικό πυρίτιο
θεωρείται ότι κυριαρχεί πλέον στην αγορά. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις
προτιµάται άλλη τεχνολογία πέραν αυτής του κρυσταλλικού πυριτίου.
Μολοντούτο, γίνονται σήµερα σηµαντικές ερευνητικές προσπάθειες στην
κατεύθυνση νέων τεχνολογιών, εύκαµπτων κυρίως ΦΒ. Ενδεικτικά
αναφέρεται η τεχνολογία Dye Sensitized Solar Cells (DSSC), καθώς και τα
οργανικά ΦΒ, µε ευρύ πεδίο ειδικών εφαρµογών.

Για τα BIPV γενικώς, η παγκόσµια αγορά εκτιµάται πως το 2015 θα αγγίξει τα
30 δισεκατοµµύρια ευρώ, είναι δηλαδή τεράστια. Άλλοι θεωρούν µεγαλύτερη
ή µικρότερη διείσδυση, αλλά ως τάξη µεγέθους η εικόνα δεν αλλάζει. Η
τεχνολογία των BIPV θα έπρεπε µάλιστα να ήταν η πρώτη που θα έπρεπε να
έχει αναπτυχθεί, έναντι των εγκαταστάσεων επί γης. ∆υστυχώς το θεσµικό
πλαίσιο που επελέγη στη χώρα µας (και άλλες χώρες) από τους πολιτικούς,
έδωσε µεν προτεραιότητα σε µικρές εγκαταστάσεις επί στέγης (στην Ελλάδα
µέχρι 10kW), άφησε όµως τεράστιο περιθώριο και σε εγκαταστάσεις επί γης,
αδειοδοτώντας (στην Ελλάδα) περισσότερα από 5GW τέτοιων εγκαταστάσεων.
Σαν αποτέλεσµα, υπήρξε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον για τις επί γης
εγκαταστάσεις, γεγονός που αναγκαστικά µείωσε ισχυρά τα περιθώρια
ανάπτυξης των BIPV και γενικότερα εγκαταστάσεων επί κτιρίων.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι, µε την επιστηµονική έννοια του όρου, τα BIPV είναι
κάτι περισσότερο από τις εγκαταστάσεις επί στεγών. Τα BIPV είναι
εγκαταστάσεις που αποτελούν λειτουργικό µέρος ενός κτιρίου και δεν
επικάθηνται απλώς επί αυτού. Είναι άλλωστε χαρακτηριστική η λέξη
Ιntegrated. Εν γένει, µπορεί να είναι τµήµα της όψης του κτιρίου, της στέγης
του ή ακόµη των παραθύρων του, αντικαθιστώντας συµβατικά υλικά
κατασκευής. Για εφαρµογές απλής προσθήκης ΦΒ επί κτιρίων
χρησιµοποιείται ο όρος Building Applied Photo Voltaics (BAPV).
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« Green Tomorrow house »Πλεονεκτήµατα των BIPV
Το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι εφαρµογές BIPV, βαίνει διαρκώς
αυξανόµενο, λόγω των σηµαντικών πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζουν.
Αποτελούν αντικείµενο ενός νέου κλάδου της αρχιτεκτονικής, που θα
µπορούσαµε να ονοµάσουµε Αρχιτεκτονική Ηλιακού Σχεδιασµού (Solar
Design Architecture). Ο κλάδος αυτός βέβαια είναι γενικότερος, µε την έννοια
ότι δεν περιλαµβάνει υποχρεωτικά και χρήση ΦΒ, αλλά µπορεί να
περιορίζεται π.χ. σε ένταξη στο κτίριο παθητικών στοιχείων αποθήκευσης και
µεταφοράς ενέργειας. Εν πάση περιπτώσει, ένας συνολικός σχεδιασµός µε
στόχο την ενεργειακή βελτιστοποίηση της λειτουργίας ενός κτιρίου, σίγουρα
θα πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις δυνατότητες και µία από τις
σηµαντικότερες, αν όχι η πλέον σηµαντική, είναι τα ΦΒ.

Ειδικότερα λοιπόν, για έναν σχεδιασµό που περιλαµβάνει BIPV, θα
µπορούσαµε να επισηµάνουµε, ενδεικτικά, τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα:
• Παραγωγή ενέργειας και κατανάλωση στο ίδιο το κτίριο, ή έστω στην ίδια 

περιοχή.
• Εξοικονόµηση ενέργειας, δεδοµένου ότι τα BIPV και παράγουν ενέργεια, 

µειώνοντας τις ανάγκες καταναλώσεως ενέργειας από το δίκτυο, αλλά και 
λειτουργούν στις περισσότερες εφαρµογές, είτε ως δοµικό στοιχείο του 
κτιρίου που εξοικονοµεί ενέργεια (π.χ. υαλοπίνακες), είτε ως µια επιπλέον 
κάλυψη του κτιρίου (π.χ. εξωτερικά στοιχεία τοίχων, σκίαστρα κλπ).

• Ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική µορφή του κτιρίου, που προσδίδει επιπλέον 
αξία, πέραν της εξοικονόµησης και της λειτουργικότητος. 

Στην επόµενη εικόνα φαίνεται ένα κτίριο, το οποίο αν παρουσιάζει κάποιο
ενδιαφέρον ως αρχιτεκτόνηµα, αυτό µάλλον οφείλεται στα εύκαµπτα ΦΒ τα
οποία φέρει επί της όψεώ του.

1. Εύκαµπτα ΦΒ σε όψη κτιρίου
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Τεχνολογίες ΦΒ κατάλληλες για εφαρµογές BIPV
Κατ'αρχήν, όλες οι τεχνολογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εφαρµογές
BIPV, ιδιαίτερα όµως οι τεχνολογίες λεπτού υµενίου, οι οποίες µπορούν να
δώσουν λύσεις και ως εύκαµπτα ΦΒ. Για τις συµβατικές και δοκιµασµένες
τεχνολογίες του κρυσταλλικού πυριτίου, οι οποίες συνιστούν τη λεγόµενη
πρώτη γενιά ΦΒ, η βιβλιογραφία είναι εκτεταµένη. Ως δεύτερη γενιά ΦΒ
θεωρούνται οι τεχνολογίες αµόρφου και µικροµορφικού πυριτίου, CIS
(Copper-Indium-Selenide) και CGIS (Copper-Gallium-Indium-Selenide), καθώς
και CdTe (Cadmium Telluride), για τις οποίες επίσης έχουν γραφεί πολλά στη
βιβλιογραφία. Η τελευταία εξ αυτών είναι αποκλειστικότητα της Αµερικανικής
εταιρείας First Solar, η οποία δεν επιτρέπει χρήση των στοιχείων αυτών επί
κτιρίων. Ο λόγος είναι ότι τυχόν πυρκαϊά στην υποκείµενη κατασκευή µπορεί
να απελευθερώσει Κάδµιο το οποίο ως ελεύθερο στοιχείο είναι τοξικό. Άρα
τα ΦΒ CdTe είναι ίσως τα µόνα που αποκλείονται για εφαρµογές BIPV.
Στο παρόν, θα αναφερθούµε µόνο στις τεχνολογίες της τρίτης γενιάς ΦΒ, στην
οποία θεωρείται ότι ανήκουν η τεχνολογία Dye Sensitized Solar Cells (DSSC),
τα οργανικά ΦΒ, οι κυψέλες TANDEM και τέλος υλικά που έχουν την ιδιότητα
να δηµιουργούν πολλαπλά ζεύγη ηλεκτρονίου οπής κατά την πρόσπτωση
ηλιακής ακτονοβολίας. Εκ των ανωτέρω, θα συζητήσουµε τις τεχνολογίες
οργανικών φωτοβολταϊκών και τις Dye Sensitized Solar Cells (DSSC).

Η τεχνολογία Dye Sensitized Solar Cells (DSSC)
Τα στοιχεία DSSC βασίζονται σε µια ιδέα του 1970, αλλά ως αρχή της
ερευνητικής προσπάθειας θεωρείται µια δηµοσίευση του Ελβετού χηµικού
Michael Gratzel στο Nature to 1991, στην οποία ανέφερε απόδοση µετατροπής
ηλιακής σε ηλεκτρική ενέργεια 7%. Είναι µια από τις πολλές σήµερα
τεχνολογίες λεπτού υµενίου (thin film). Πρόκειται για µια τεχνολογία που
επιχειρεί να προσοµοιώσει τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης των φυτών.
Γενικά, δεν απαιτεί εκτεταµένη χρήση ακριβών υλικών, χρειάζονται όµως και
κάποια τέτοια όπως ρουθήνιο (στα µόρια του φωτοευαίσθητου υλικού)  ή
πλατίνα (στα ηλεκτρόδια), σε µικρές όµως ποσότητες. Η βασική λογική
φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

Τα στοιχεία DSSC µπορούν να κατασκευαστούν σχετικά εύκολα, µε τεχνική
εκτύπωσης. Χρησιµοποιούν οξείδιο του τιτανίου, µια πολύ συνηθισµένη
ένωση στα υλικά βαφής, σαν νανοσωµατίδια επί των οποίων επικάθηνται
µόρια του φωτοευαίσθητου υλικού (µια ένωση Ρουθηνίου συνήθως). Τα µόρια
του χρώµατος  απορροφούν φωτόνια της ηλιακής ακτινοβολίας και

« Green Tomorrow house »
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διεγείρονται. Η ενέργεια διέγερσης περνά διά ηλεκτρονίων στα
νανοσωµατίδια TiO2 επί των οποίων επικάθηνται τα µόρια της ένωσης που
φέρει το χρώµα. Τα ηλεκτρόνια αυτά βρίσκονται στη ζώνη αγωγιµότητος του
TiO2 και ως εκ τούτου συνεισφέρουν στην αγωγιµότητα και κινούνται υπό την
επίδραση διαφοράς δυναµικού µεταξύ των δύο ηλεκτροδίων. Τα µόρια
χρώµατος ανακτούν τα ηλεκτρόνια που χάνουν µέσω του ηλεκτρολύτη που
βρίσκεται µεταξύ των δύο ηλεκτροδίων. Σαν ηλεκτρόδια νοούνται οι
επικαλύψεις πλατίνας αφ'ενός και ενός Transparent Conductive Oxide (TCO),
όπως είναι το Indium-Tin-Oxide αφ'ετέρου (το συνηθέστερα
χρησιµοποιούµενο σήµερα στη βιοµηχανία), πάνω στα δύο υάλινα
υποστρώµατα που περικλείουν την ΦΒ κυψέλη.

Η απόδοση της τεχνολογίας DSSC σήµερα έχει ξεπεράσει το 11% και η
σταθερότητα των στοιχείων βαίνει συνεχώς βελτιούµενη. Με τεχνικές
εκτύπωσης, η τεχνολογία µπορεί να δώσει εύκαµπτα ΦΒ σε διαστάσεις που
περιορίζονται από τις διαστάσεις της εκτυπωτικής διατάξεως.

Οργανικά Φωτοβολταϊκά
Η έντονη ερευνητική δραστηριότητα την τελευταία δεκαετία κυρίως σε
θέµατα νανοτεχνολογίας, ώθησε την ανάπτυξη των λεγοµένων οργανικών
ηλεκτρονικών, τα οποία περιλαµβάνουν πληθώρα δυνητικών εφαρµογών,
όπως εύκαµπτες οθόνες, και πολλά άλλα. Μεταξύ των πολλών εφαρµογών της
τεχνολογίας αυτής είναι και τα οργανικά ΦΒ, πεδίο στο οποίο
δραστηριοποιούνται ερευνητικά καινοτόµες εταιρείες σε Αµερική και
Ευρώπη, αλλά και ερευνητικά εργαστήρια πανεπιστηµίων και ερευνητικών
κέντρων. Ειδικά στο πεδίο των οργανικών ΦΒ, σηµαντική διεθνή παρουσία
έχει το εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ.
Η βασική λογική µιας κυψέλης οργανικού ΦΒ φαίνεται εποπτικά στην
ακόλουθη εικόνα:

Η βάση της κατασκευής είναι ένα υπόστρωµα φύλλου πολυαιθυµενίου, επί
του οποίου έχει αποτεθεί ένα Transparent Conductive Oxide (TCO), που
συνήθως είναι Indium Tin Oxide (ITO). Η εκτύπωση πρέπει να γίνεται στη βάση
roll-to-roll, δηλαδή από κύλινδρο σε κύλινδρο απευθείας, ώστε να
επιτευχθούν οικονοµικές διεργασίες. Επάνω στο διαφανές και αγώγιµο
υπόστρωµα αποτίθεται ένα λεπτό στρώµα polystyrene sulfonate, το οποίο
εξοµαλύνει την επιφάνεια και βελτιώνει τις ηλεκτρικές της ιδιότητες. Στη
συνέχεια αποτίθεται το στρώµα το οποίο απορροφά τα φωτόνια της ηλιακής
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ακτινοβολίας, το οποίο είναι και πάλι ένα οργανικό υλικό, συνήθως ένα µείγµα
πολυµερών. Ακολούθως ένα στρώµα LiF και τέλος Αλουµινίου, το οποίο δρα
ως η δεύτερη επαφή.
Ο ανταγωνισµός του κρυσταλλικού πυριτίου επιβάλλει τόσο στην τεχνολογία
οργανικών ΦΒ όσο και DSCC,  να επιτύχουν πολύ χαµηλό κόστος παραγωγής
ώστε να είναι σε θέση να πάρουν µια καλή θέση µέσα στον ανταγωνισµό.
Ειδικά στις εφαρµογές BIPV, υπάρχει βέβαια το θετικό στοιχείο της
υποκατάστασης από τα BIPV άλλων απαραίτητων στοιχείων του κτιρίου, όπως
π.χ. κοινοί υαλοπίνακες µπορεί να αντικατασταθούν από διαφανείς
υαλοπίνακες που φέρουν επί αυτών και οργανικά ΦΒ.

Εφαρµογές BIPV
Στη εικόνα που ακολουθεί φαίνεται µια τυπική εφαρµογή BIPV, όπου τα ΦΒ
στοιχεία, που εν προκειµένω µπορεί να είναι οιασδήποτε τεχνολογίας,
λειτουργούν και ως σκίαστρα, εξοικονοµώντας ενέργεια για το κτίριο, πέραν
της παραγωγής.

Η οικονοµία που επιτυγχάνεται µε ορθή εφαρµογή των δυνατοτήτων που δίνει
σήµερα η τεχνολογία, είναι πολύ σηµαντική. Ήδη έχει θεµελιωθεί µία τάση
σχεδιασµού, ειδικά δηµοσίων, κτιρίων µε µηδενικό ενεργειακό αποτύπωµα
(Zero Energy Buildings, ZEB). Η υλοποίηση τέτοιων κτιρίων απαιτεί τη χρήση
BIPV ως αναπόσπαστου, θα λέγαµε, στοιχείου της κατασκευής, για να
επιτευχθεί ο στόχος του ZEB. 

Εκτεταµένη σε τέτοια κτίρια είναι η χρήση BIPV και ειδικότερα ΦΒ επί
υαλοπινάκων, σε αίθρια, τα οποία επιτρέπουν τον φωτισµό των χώρων υπό το
αίθριο, παρέχοντας ταυτόχρονα µερική προστασία σκιάσεως και µονώσεως.
Πέρα από την όποια εξοικονόµηση λόγω φωτισµού και σκιάσεων, υπάρχει
βέβαια και η άµεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά µάλιστα κατά τα
χρονικά διαστήµατα µέγιστης ζητήσεως, σε µεγάλα εµπορικά κτίρια και κτίρια
γραφείων.

Μια χαρακτηριστική εικόνα αιθρίου καλυµµένου από υαλοπίνακες που
φέρουν ΦΒ, φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. Εδώ βέβαια διακρίνεται η
συµβατική χρήση της τεχνολογίας του κρυσταλλικού πυριτίου. 

« Green Tomorrow house »
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Προοπτικές των BIPV
Η γράφουσα θεωρεί ότι από την αρχή η πολιτεία θα έπρεπε να είχε στρέψει
την προσοχή της, καθώς και την προσοχή των όποιων ενδιαφεροµένων
επενδυτών, προς την κατεύθυνση των BIPV κατά το πρώτον και κατά το BAPV
(κατά το δεύτερον). Ο όρος BAPV αναφέρεται ως Building Applied Photo
Voltaics.

Υπό τις σηµερινές συνθήκες, αν υπήρχε σχεδιασµός από την πολιτεία για άρση
της απαγόρευσης κατάθεσης νέων αδειών π.χ., το πλέον ορθό θα ήταν να
δοθεί προτεραιότητα για BIPV κατ'αρχήν και BAPV κατά δεύτερον. Σε κάθε
περίπτωση, η εξέλιξη των ΦΒ, εάν και καθόσον υπάρξει, θα πρέπει κατά
ισχυρή προτεραιότητα  έως αποκλειστικότητα να λάβει χώρα διά των BIPV.  

« Green Tomorrow house »
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ∆ΕΛΦΩΝ ΜΕ
ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Η παρούσα µελέτη επιδιώκει την περιβαλλοντική
και αισθητική αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου
των ∆ελφών. Οι ∆ελφοί αποτελούν έναν ιστορικό
τόπο µε πολλαπλά σηµεία ενδιαφέροντος, χάρη
στην φυσική οµορφιά, την αρχαιολογική σηµασία
και τον παραδοσιακό χαρακτήρα που τον διέπουν.
Η µελέτη αυτή επικεντρώνεται στην ανακαίνιση και
την ανάπλαση ενός αειφόρου οικισµού, όπου όλα
τα στοιχεία που αποτελούν το κτιστό περιβάλλον
και την αστική περιοχή των ∆ελφών,
ενσωµατώνονται µορφολογικά µε την παραδοσιακή
κοινότητα, για τη δηµιουργία ενός ενιαίου,
αρµονικού συνόλου.  Η µελέτη συµπεριλαµβάνει
την αποκατάσταση των παραδοσιακών κτιρίων,
καθώς και την περιβαλλοντική και αισθητική
αναβάθµιση των αστικών χώρων και των δηµόσιων
ανοιχτών χώρων, και των επιµέρους στοιχείων
τους. Οι προτάσεις που προκύπτουν  βασίζονται
στην εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων του κάθε
στοιχείου, και την ανάδειξη και προστασία της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου.

άρθρο:

Π. Κοσµόπουλος

Π.Ι. Φραγγίδου

Α. Καντζιούρα

Ι. Κοσµόπουλος



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονοµιά, και η βιώσιµη ανάπτυξη, είναι
δύο έννοιες που εκφράζουν τον ίδιο σκοπό, δηλαδή τη σύνδεση του
παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος ενός τόπου. Στα πλαίσια της
Βιώσιµης Ανάπτυξης, τόσο της Ευρώπης, όσο και της κάθε επιµέρους χώρας,
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία και ανάδειξη στοιχείων
που συνδέονται άµεσα µε την πολιτισµική ταυτότητα και κληρονοµιά.
Σ’ αυτά τα πλαίσια, η µελέτη αυτή αναφέρεται σε τρόπους προσέγγισης
ιδιαίτερων χωρικών στοιχείων, µε στόχο τόσο την ανάδειξη τους, όσο και την
διατήρησή τους ώστε να παραδοθούν και στις επόµενες γενιές.
Οι ∆ελφοί αποτελούν έναν αρχαιολογικό τόπο και ταυτόχρονα µια σύγχρονη
πόλη της Ελλάδας, στη νοτιοδυτική πλευρά του Παρνασσού, στην περιοχή της
Φωκίδας. Είναι γνωστοί για το Μαντείο των ∆ελφών, και ως τόπος λατρείας
του Ολύµπιου θεού Απόλλωνα. 
Στη νότια µεριά της πόλης βρίσκεται η Ιτέα, ένας τόπος φυτεµένος µε δέντρα
ελιάς. Στα βόρεια εκτείνεται ο Παρνασσός µε πυκνή βλάστηση, κωνοφόρα
δέντρα και φυσικές πηγές νερού. Η περιβαλλοντική και αισθητική αξία της
περιοχής είναι µεγάλης σηµασίας, λόγω της ποικιλίας φυτών και την
ανακήρυξη της ως Εθνικό ∆ρυµό (περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλους από το
δίκτυο Natura).
Απότοµες πλαγιές χαρακτηρίζουν την µορφολογία της πόλης. Τα οικοδοµικά
τετράγωνα είναι κυρίως προσανατολισµένα νοτιοδυτικά, µε κάποιες γειτονιές
προσανατολισµένες στο Νότο. Ο προσανατολισµός αυτός είναι ιδανικός από
άποψη ηλιασµού, φυσικού φωτισµού και θερµικών κερδών, ενώ ταυτόχρονα
εξασφαλίζει εξαιρετική θέα προς την κοιλάδα του Πλειστού.
Παρά τη φυσική οµορφιά του τόπου ωστόσο, οι αρχιτεκτονικές κατασκευές
της σύγχρονης πόλης υποβαθµίζουν την βιώσιµη ανάπτυξη των ανοιχτών
χώρων. Συνεπώς, σκοπός αυτής της µελέτης είναι ο προσδιορισµός των
σχεδιαστικών προβληµάτων, και η πρόταση λύσεων για την αποκατάσταση του
τόπου στα πλαίσια της βιωσιµότητας.  Οι προτάσεις της παρούσας µελέτης
µπορούν να διακριθούν στην επανάχρηση των κτιρίων, την ανάπλαση των
δηµόσιων χώρων και την ενθάρρυνση κοινωνικο-οικονοµικών
δραστηριοτήτων, ενώ τα προβλήµατα που διέπουν την περιοχή αναδείχτηκαν
µέσα  από την επιτόπου έρευνα, όσο και από την ανάλυση ερωτηµατολογίων . 

2. ΈΡΕΥΝΑ
Η έρευνα διεξήχθη σε δύο φάσεις : πρώτον µέσω επιτόπιας έρευνας πεδίου,
και παρατήρησης της τοπικής µορφολογίας, των δραστηριοτήτων, της αστικής
γεωµετρίας και της χρήση των κτιρίων. Και δεύτερον, συµπληρώθηκαν
ερωτηµατολόγια από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής των
∆ελφών, µε σκοπό τον προσδιορισµό των προβληµάτων του τόπου και την
δηµιουργία προτάσεων βελτίωσης στα πλαίσια της βιώσιµης ανάπτυξης.

2.1 Ερωτηµατολόγια
Σε αυτή τη φάση της έρευνας συµπληρώθηκαν ερωτηµατολόγια τόσο από
κατοίκους όσο και από επισκέπτες, όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση της
περιοχής των ∆ελφών. Ο τελικός αριθµός επεξεργάσιµων ερωτηµατολογίων,
είναι σχεδόν 200. Παρακάτω παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα
αποτελέσµατα.
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Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχει επισκεφτεί τους ∆ελφούς πολλές
φορές.  (Εικ.1). Επίσης προτιµούν το περπάτηµα αντί για τη χρήση οχηµάτων
για µετακίνηση. (Εικ.2). 

Εικόνα 1: Αριθµός επίσκεψης των ∆ελφών

Εικόνα 2: Τρόπος µετακίνησης, µε τα πόδια ή µε όχηµα.

Παρατηρείται ότι ο αριθµός των επισκεπτών στην πόλη είναι µειωµένος κατά
της ώρες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων (Εικ.3). Παρόλα αυτά, η
πλειοψηφία των επισκεπτών (58%) θα ήθελε να συνδυάσει την επίσκεψη
στους αρχαιολογικούς χώρους, µε την στάση σε καφέ ή εστιατόριο για
διάλλειµα και φαγητό. Έτσι, η ανάπτυξη τοπικών κοινωνικό-οικονοµικών
δραστηριοτήτων, βρίσκει σύµφωνο το 53% των ερωτηθέντων.

Εικόνα 3: Μειωµένος αριθµός επισκεπτών της πόλης κατά τις ώρες που είναι
ανοικτοί οι αρχαιολογικοί χώροι.
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Συµπερασµατικά, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επισκέπτεται πολλές φορές
τους ∆ελφούς. Προτιµούν το περπάτηµα στους κεντρικούς δρόµους, και
συνδυάζουν την επίσκεψη στους αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους µε
χαλάρωση, καφέ η φαγητό στο κέντρο της πόλης. Εκτός αυτού δεν περνάνε
άλλο χρόνο εντός πόλης. 
Συνεπώς, η αισθητική αναβάθµιση των κεντρικών δρόµων, καθώς και µια
ενίσχυση και αναδιάταξη των τοπικών χώρων αναψυχής / φαγητού, θα
συµβάλλει καθοριστικά σε µια ολιστική αναβάθµιση της περιοχής των
∆ελφών. Η διαµόρφωση, ειδικά των ανοιχτών δηµόσιων χώρων, µπορεί να
δηµιουργήσει νέους χώρους αναψυχής, πάντα µε σεβασµό στο περιβάλλον
και τα τοπικά στοιχεία.

2.2 Επιτόπου έρευνα και προσδιορισµός προβληµάτων
2.2.1 Απουσία δηµόσιων και πράσινων χώρων.
Παρόλο που οι ∆ελφοί είναι µια µικρή πόλη 1500 κατοίκων, ένα από τα
σηµαντικότερα προβλήµατα αποτελεί η απουσία δηµόσιων πράσινων χώρων.
Σύµφωνα µε προηγούµενες έρευνες και καταγραφές, σε σύνολο 190
στρεµµάτων του υφιστάµενου οικισµού οι οδοί καταλαµβάνουν το 20%, ενώ
οι κοινόχρηστοι ελεύθεροι (µη δοµήσιµοι) χώροι περίπου το 13%. Επίσης,
υπάρχει ανοµοιόµορφη κατανοµή των ελεύθερων χώρων µε αποτέλεσµα  την
έλλειψη χώρων πράσινου, παιδικών χαρών και γενικά πάρκων. 

2.2.2 Κυκλοφοριακή συµφόρηση και χώροι στάθµευσης.
Σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί ο αυξηµένος κυκλοφοριακός φόρτος, ειδικά το
καλοκαίρι, που έχει ως αποτέλεσµα την παρουσία µεγάλου αριθµού οχηµάτων
µπροστά από τον αρχαιολογικό χώρο, αλλοιώνοντας την ποιότητα του
περιβάλλοντος και την εµπειρία των επισκεπτών. Ο µεγάλος αριθµός
επισκεπτών (τους καλοκαιρινούς µήνες υπολογίζονται σε 10.000/ηµέρα που
µπορεί να φτάσουν και τους 25.000 όπως συνέβη το 1991) ξεπερνά κατά πολύ
τη φέρουσα ικανότητα του οδικού δικτύου και των υποδοµών στάθµευσης του
οικισµού.
Ο χώρος στάθµευσης επιβατικών οχηµάτων και λεωφορείων για
αποβίβαση/επιβίβαση των επισκεπτών πλησίον της εισόδου του µουσείου,
του αρχαιολογικού χώρου και των άλλων χώρων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος
(Καστάλια Πηγή, Ναός Προναίας κ.α.), κρίνεται ανεπαρκούς έκτασης για το
καθηµερινό φορτίο επισκεπτών που δέχεται ο χώρος. Επίσης, η στάση, η
στάθµευση των οχηµάτων καθώς και η παρουσία µεγάλου αριθµού πεζών,
επηρεάζουν την λειτουργία της εθνικής οδού και µειώνουν την κυκλοφοριακή
της ικανότητα. 

2.2.3 Ανεπαρκές οδικό δίκτυο 
Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, η Εθνική οδός προσεγγίζοντας τον οικισµό,
διακρίνεται σε δύο µονόδροµους διαφορετικής κατεύθυνσης που τον τέµνουν
εγκάρσια. Οι οδοί αυτές είναι η Απόλλωνος και η Βασιλέως Παύλου. Η κίνηση
είναι βεβαρηµένη από την έλλειψη εναλλακτικών διαδροµών, αλλά και από
την χρήση της οδού ως χώρο στάθµευσης, µιας και εκεί έχει συγκεντρωθεί
µεγάλο µέρος των εµπορικών και τουριστικών εγκαταστάσεων του οικισµού.
Επιπρόσθετα, αυτές οι οδοί διασταυρώνονται και µε τις δευτερεύουσες εντός
του οικισµού αλλά και µε τους πεζόδροµους.
Αποτέλεσµα αυτού είναι η µεγάλη κυκλοφοριακή συµφόρηση, και η µη
ανάδειξη της συνολικής αισθητικής-πολιτιστικής αξίας της περιοχής
(προβλήµατα θορύβου, καυσαέρια). Επιπλέον, αυξάνεται ο κίνδυνος



107ÙÂ‡¯Ô˜ 26 � ª¿ÚÙÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2013

πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων καθώς δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής
επιβίβαση/αποβίβαση και µετακίνηση των επισκεπτών σε κάποιον ειδικά
διαµορφωµένο χώρο, σχεδιασµένο ώστε να ικανοποιεί τις αυξηµένες
απαιτήσεις για άνετη κυκλοφοριακή διακίνηση των επισκεπτών.

2.2.4 Λειτουργικότητα της κεντρικής πλατείας
Ένα από τα πιο σηµαντικά σηµεία κάθε αστικού κέντρου και κάθε οικισµού
είναι η κεντρική πλατεία. Ειδικά η κεντρική πλατεία του χωριού  παραδοσιακά
θεωρείται ένας χώρος συνάθροισης του κοινού και των κατοίκων για
κοινωνική συναναστροφή.
Όσον αφορά τους ∆ελφούς, η κεντρική πλατεία είναι η µοναδική πλατεία του

οικισµού χωρίς όµως να έχει διακριτό ρόλο. Η χρήση της περιορίζεται σε ότι
έχει σχέση µε τη λειτουργία της εκκλησίας, τις εορτές και τις εκδηλώσεις που
διοργανώνονται κατά καιρούς από τις τοπικές αρχές ή συλλόγους.  
Αυτό είναι πιθανώς αποτέλεσµα τόσο της θέσης της (σχετικά αποµακρυσµένη
από το εµπορικό κέντρο της πόλης) όσο και του σχεδιασµού της : η πρόσβαση
είναι δύσκολη, και παρατηρείται απουσία σκίαστρων.

2.2.5 Αστικός Εξοπλισµός
Παρατηρείται επίσης έλλειψη του απαραίτητου αστικού εξοπλισµού,  απουσία
κέντρων πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών, ενώ στον
ευρύτερο δηµόσιο χώρο αξιοσηµείωτη είναι η απουσία δικτύων πινακίδων
καθοδήγησης και σήµανσης αξιόλογων κτηρίων και τοποθεσιών. Περισσότερα
παγκάκια, κάδοι απορριµµάτων συστήµατα σκίασης και πληροφοριακές
πινακίδες κρίνονται απαραίτητα.

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
3.1 ∆ηµόσιοι πράσινοι χώροι
Η δηµιουργία περισσότερων ελεύθερων πράσινων χώρων και η αναβάθµιση
των ήδη υφιστάµενων µπορεί να δώσει νέα πνοή στην πόλη, ενισχύοντας τις
κοινωνικές σχέσεις των κατοίκων, και βελτιώνοντας παράλληλα το µικροκλίµα
και την οπτική αισθητική του αστικού περιβάλλοντος.
Η αναβάθµιση αυτή θα στοχεύει σε  ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων µε
τον οικισµό και  το φυσικό περιβάλλον, µέσω ενός ενιαίου δικτύου
πεζοδρόµων. Ένα τέτοιο δίκτυο θα µπορούσε να ενσωµατώσει χώρους
πρασίνου, ελεύθερους χώρους, χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων και
αναψυχής και  να δηµιουργηθεί στενή σχέση µε τις κεντρικές εµπορικές
λειτουργίες της πόλης. 
Επιπλέον, οι ανοιχτοί ελεύθεροι χώροι, είτε είναι µονοπάτια είτε πλατείες είτε
χώροι στάθµευσης ή ακόµη σηµεία ανάπαυσης, δίνουν τη δυνατότητα στους
επισκέπτες και στους ντόπιους να απολαύσουν τη θέα, να γνωρίσουν
καλύτερα τα µνηµεία και την ιστορία της περιοχής . 
Στην Ανατολική είσοδο του οικισµού υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος που
µας δίνει τη δυνατότητα να εντάξουµε  µια νέα πλατεία. Η θέση αυτή αποτελεί
χώρο όπου πραγµατοποιούνται ή καταλήγουν πολλές λειτουργίες του
οικισµού:

• οικονοµικές (εκεί καταλήγουν οι δύο εµπορικοί δρόµοι) 
• διοικητικές (πολύ κοντά βρίσκεται το ∆ηµαρχείο, το Πολιτιστικό Κέντρο 

και το κτίριο του ΟΤΕ)
• κυκλοφοριακές (αποτελεί κοµβικό σηµείο που συνδέει τον οικισµό µε τον 

αρχαιολογικό χώρο)
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• πολιτιστικές (αποτελεί ιδανικό σηµείο θέασης του ∆ελφικού τοπίου και 
σηµείο αναφοράς σε σχέση µε την παράδοση π.χ. κρήνη «Τζαφέρη», 
παλαιό ελαιοτριβείο στη θέση του σηµερινού ξενοδοχείου ΒΟΥΖΑΣ, το 
κτίριο που στέγαζε το πρώτο ξενοδοχείο του οικισµού, ο πλάτανος κλπ)

3.2 Ασφάλεια πεζών - προσβασιµότητα Α.Μ.Ε.Α.
Σηµαντικό παράγοντα του σχεδιασµού θα αποτελέσει και η ασφάλεια του
πεζού αλλά και η προσβασιµότητα από ποδηλάτες και ΑΜΕΑ. Γενικότερα, η
κίνηση των ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες πρέπει να διευκολύνεται όπου είναι
δυνατόν. Εκτός των µουσείων και των χώρων επίσκεψης πρέπει να
εξασφαλιστεί και η κίνηση προς αυτά, αλλά και η παροχή των απαιτούµενων
υπηρεσιών. Η νοµοθεσία επιβάλει την εγκατάσταση ειδικών µέσων σήµανσης
και σηµατοδότησης και τη δηµιουργία ειδικής διαµόρφωσης των χώρων
κυκλοφορίας για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας ατόµων µε ειδικές
ανάγκες. Τα ειδικά αυτά µέτρα περιλαµβάνουν ιδίως συσκευές εκποµπής
ηχητικών σηµάτων, δηµιουργία ανάγλυφων σηµείων επί των χώρων δηµόσιας
κυκλοφορίας και κάθε άλλο κατάλληλο µέσο, σύµφωνα, µε τις σχετικές
προδιαγραφές του Υ.Πε.Χω.∆.Ε.

Επίσης, προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία των πεζών από την κίνηση
των οχηµάτων, πιθανώς µέσω διαµήκους νησίδας ασφαλείας, µόνιµων
σταθερών κορυνών ή αντίστοιχων κιγκλιδωµάτων. Επιπροσθέτως, η ύπαρξη
νυχτερινού φωτισµού θα συµβάλλει στην ασφάλεια των επισκεπτών, και θα
προσδίδει ροµαντικό χαρακτήρα τα βράδια.

3.3 ∆ίκτυο πεζόδροµων
Η δηµιουργία ενός ή περισσότερων δικτύων πεζόδροµων στοχεύει στην
ενοποίηση των υφιστάµενων και των νέων ελεύθερων χώρων. Σε αυτό το
πλαίσιο ο πεζός επισκέπτης ή κάτοικος της περιοχής θα έχει την δυνατότητα
αφ’ ενός να περπατήσει σε κεντρικά τµήµατα του οικισµού µε σκοπό την
τόνωση των εµπορικών λειτουργιών και αφετέρου, θα µπορεί εύκολα να
επισκεφτεί τους αρχαιολογικούς χώρους και να απολαύσει το φυσικό κάλλος
της περιοχής και τα αξιοθέατα.

Σε όλο το µήκος των πεζόδροµων προτείνεται η χρήση πάγκων, φύτευσης, του
υγρού στοιχείου και πληροφοριακές πινακίδες, για την ανάδειξη του τοπίου,
της ιστορίας και της παράδοσης.

3.4 Αποκατάσταση όψεων παραδοσιακών κτιρίων
Στοχεύοντας στη βιώσιµη ανάπτυξη των ∆ελφών, µια πρόταση είναι η
ανακαίνιση των όψεων κάποιων επιλεγµένων παραδοσιακών κτισµάτων ή
ακόµη η βελτίωση των όψεων των νεώτερων κτιρίων. Συγκεκριµένα
προτείνεται ο καθαρισµός και η χρωµατική αποκατάσταση των όψεων καθώς
και η απαλλαγή τους από τις διαφηµιστικές πινακίδες.
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Εικόνα 4: Πρόταση αποκατάστασης όψεων παραδοσιακών κτιρίων

3.5 Πράσινοι χώροι
Προτείνεται η ενίσχυση της βλάστησης της υφιστάµενης κύριας πλατείας,
ώστε να επιτευχθεί βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσµα, µετατρέποντάς την σε
έναν ευχάριστο χώρο συνάθροισης, και παράλληλα να βελτιωθούν οι
συνθήκες µικροκλίµατος και σκίασης.
Επίσης, πρέπει να προβλεφθεί επαρκής και κατάλληλη φύτευση στα σηµεία
αναµονής και συγκέντρωσης των επισκεπτών (αποβίβαση/επιβίβαση
λεωφορείων, χώροι στάθµευσης) καθώς και στους δρόµους διέλευσης των
πεζών (πεζοδρόµια πλησίον του αρχαιολογικού χώρου), ώστε να
εξασφαλίζονται άνετες συνθήκες σκιασµού, δροσισµού και ελάττωσης του
θορύβου, ειδικά στους χώρους στάθµευσης των λεωφορείων.
Ακόµα, η διαµόρφωση και φύτευση πυκνής - αραιής βλάστησης µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ώστε να σχεδιαστούν νέα µονοπάτια,  που να αναδειχθούν
σηµεία ενδιαφέροντος και να επιτευχθεί αναβάθµιση οπτικής αισθητικής σε
όλη την πόλη.

3.6 Αστικός εξοπλισµός
Ο αστικός εξοπλισµός χρειάζεται να συµπληρωθεί και να επεκταθεί πέρα από
τις βασικές οδούς και τις πλατείες. Περισσότερα παγκάκια, κάδοι
απορριµµάτων συστήµατα σκίασης και πληροφοριακές πινακίδες πρέπει να
τοποθετηθούν στις κεντρικές οδούς, στην πλατεία, στους χώρους στάθµευσης
και τις διαδροµές πεζών. Αυτά θα προσφέρουν µεγαλύτερη άνεση στους
επισκέπτες, καθώς και πληροφορίες για τα ιστορικά µνηµεία και τα
αξιοθέατα.  

3.7 ∆ηµιουργία νέων διαδροµών
Νέες διαδροµές γύρω από την αρχαιολογική περιοχή, τα πολιτιστικά µνηµεία
και τα αξιοθέατα στο χώρο των ∆ελφών, θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των
επισκεπτών, και παράλληλα µπορούν να ωφελήσουν τις τοπικές εµπορικές
δραστηριότητες, ειδικά σε µια εκτεταµένη τουριστική σεζόν.
Οι διαδροµές αυτές πρέπει να παραµένουν ανοικτές, χωρίς εµπόδια, µε
επαρκή σήµανση διαβάσεων, για να διευκολύνουν την κίνηση των πεζών.
Προτείνεται η κάλυψη του εδάφους µε ψυχρά υλικά και βλάστηση, για
ιδανικές συνθήκες θερµικής άνεσης και όµορφο αισθητικό αποτέλεσµα, που
θα δένει µε τον περιβάλλοντα χώρο και την αρχιτεκτονική του τοπίου. 
Σύµφωνα µε την επιτόπου έρευνα, αλλά και τις απαντήσεις των
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ερωτηµατολογίων, οι πιο σηµαντικοί χώροι που επισκέπτεται ο κόσµος,
φαίνονται στην εικόνα 5. 

Εικόνα 5: ∆ιάγραµµα κύριων χώρων επίσκεψης

Τα αποτελέσµατα της επισκεψιµότητας των χώρων, θα είναι πολύ χρήσιµα στο
σχεδιασµό των νέων διαδροµών.
Ο στόχος θα πρέπει να είναι η διαδροµή µέσα από όσο περισσότερα
αξιοθέατα γίνεται, µε τη διασταύρωσή τους στο κέντρο της πόλης για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των πεζών και την τόνωση της τοπικής αγοράς. 
Οι ήδη υπάρχουσες διαδροµές µπορούν φυσικά να συντηρηθούν και να
επεκταθούν, ώστε να περιλαµβάνουν:
• Το µονοπάτι από την αρχαιολογική περιοχή στην πόλη, που ρίσκεται στη 

βόρεια πλευρά και καταλήγει στο µουσείο «Σικελιανός»
• Το µονοπάτι Κίρρα – Χρισσό – ∆ελφοί
• Το διεθνές ευρωπαϊκό µονοπάτι Ε4 : ∆ελφοί – Καλάνια – Αγόριανη 

(Επτάλοφος)
• Το µονοπάτι ∆ελφοί – Κρόκι – Κορύκειο Άντρο
• Το µονοπάτι ∆ελφοί – Πλειστός ποταµός – ∆εσφίνα
• Τα µονοπάτια που θα συνδέουν τους προτεινόµενους χώρους στάθµευσης
• Η διαδροµή µε οχήµατα / ηλεκτρικά αυτοκίνητα από το περίπτερο του 

Πικιώνη, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο, τη µονή στον ελαιώνα και τον 
οικισµό του Χρισσού και τα τείχη της αρχαίας Κρίσσας

3.8 Συντήρηση και αξιοποίηση  Περίπτερου Πικιώνη
Νότια των εγκαταστάσεων του Ε.Π.Κε.∆. σε απόσταση 500 µέτρων βρίσκεται
το περίπτερο του Πικιώνη. Πρόκειται για ένα µικρό λιθόκτιστο κτίσµα,
τοποθετηµένο αρµονικά στο τοπίο, µε θέα προς τον οικισµό τον Ελαιώνα των
∆ελφών και του Χρισσού. Τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταλειφθεί, είναι
ερειπωµένο και εκτεθειµένο στα στοιχεία της φύσης. Λεηλασία και
καταστροφή του εσωτερικού του, συνθέτουν την σηµερινή  εικόνα.

Εικόνα 6: Το εγκαταλειµµένο Περίπτερο
Πικιώνη

Η έγκαιρη επισκευή και  συντήρησή του θα συµβάλλουν στην διατήρηση και
επαναλειτουργία του ως χώρου πολιτισµού, αναψυχής ή εκδηλώσεων, όπως
έγινε παλαιότερα µε το σπίτι του Σικελιανού, και την σύγχρονη χρήση του ως
µουσείο. 
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3.9 Πολιτιστικά – ενηµερωτικά κέντρα
Ο τοπικός πληθυσµός, κρίνεται ως ιδιαίτερα δραστήριος εάν λάβουµε υπόψιν
τον αριθµό των συλλόγων. Έτσι, προτείνεται η δηµιουργία χώρων µε
λειτουργία  πολιτιστικού – ενηµερωτικού κέντρου (περίπτερα), όπου θα
µπορούν να συστεγαστούν οι σύλλογοι ή αντιπρόσωποι αυτών. Ο στόχος τους
µπορεί να είναι η προώθηση των τοπικών προϊόντων, η ανάδειξη του έργου
των συνεταιρισµών και η ανάπτυξη δράσεων στα πεδία του αγροτουρισµού,
των οικολογικών δράσεων, της καθαριότητας και της ανάδειξης του φυσικού
πλούτου της περιοχής.
Στο προτεινόµενο «περίπτερο πληροφοριών», ο επισκέπτης θα µπορεί να βρει
συγκεντρωµένες όλες τις πληροφορίες που αφορούν την ιστορία, την
αρχαιολογία, τον πολιτισµό, τις παραδόσεις,  τις τοπικές εκδηλώσεις και τα
αξιοθέατα. Αυτό θα βοηθήσει τουριστικά, και παράλληλα οικονοµικά µε τη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
Φυσικά, η αρχιτεκτονική του σχεδίαση θα πρέπει να λάβει υπόψιν τα
παραδοσιακά στοιχεία του χώρου, και ώστε αυτό να τοποθετηθεί αρµονικά σε
στρατηγικά σηµεία, όπως πχ. κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους, σε  αξιοθέατα
ή κατά των διαδροµών περιπάτου. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο σκοπός της µελέτης αυτής είναι η Περιβαλλοντική και Αισθητική
αναβάθµιση του χώρου των ∆ελφών. Μετά την διερεύνηση της παρούσας
κατάστασης του χώρου, και τον εντοπισµό τον προβληµάτων της περιοχής
σύµφωνα τόσο µε την επιτόπου έρευνα πεδίου, όσο και µε τις απόψεις των
ερωτηθέντων, πρότεινε λύσεις στα πλαίσια της Βιώσιµης Ανάπτυξης. Οι
προτάσεις αυτές, στοχεύουν στο να συνδυάσουν την ικανοποίηση των
αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών, την διατήρηση και ανάδειξη του
φυσικού περιβάλλοντος και της πλούσιας ιστορικής κληρονοµιάς των ∆ελφών,
µε την ταυτόχρονη κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη του τόπου (Εικ. 7). 

Εικόνα 7: Παράγοντες που συνθέτουν τη βιώσιµη ανάπτυξη ενός τόπου.
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Λέξεις-κλειδιά: θερµική άνεση, PMV -
PPD,συνθήκες άνεσης εσωτερικών και
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το αντικείµενο της δυναµικής ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων και των
ανοικτών χώρων αποτελεί το πλέον ενδιαφέρον αντικείµενο όσον αφορά την
συµπεριφορά τους ιδιαίτερα στην εξοικονόµηση ενέργειας. Η θερµική άνεση
στο πλαίσιο της ορθολογικής ενεργειακής χρήσης αναλαµβάνει το ρόλο ενός
καθοριστικού δείκτη µε βάση τον οποίο ισορροπούν τα ποσά ενέργειας που
χρησιµοποιούνται για να επιτευχθεί ανθρώπινη ευφορία χωρίς να προκαλούν
µείωση στη ποιότητα ζωής, ενώ παράλληλα επιτυγχάνουν σηµαντικά
περιβαλλοντικά οφέλη. Ο αντικειµενικός στόχος λοιπόν είναι να επιτευχθούν
όλες εκείνες οι συνθήκες στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους έτσι
ώστε ο χρήστης να νοιώθει πλήρως άνετα (θερµικά, οπτικά, ακουστικά) σε ένα
υγειές περιβάλλον µε το οποίο θα αλληλεπιδρά καθηµερινά σε πλήρη
αρµονία.

2. ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ
Τι είναι η θερµική άνεση; 
Για τον ορισµό της έννοιας της θερµικής άνεσης υπάρχουν τρείς διαφορετικές
προσεγγίσεις, µια φυσιολογική, µια θερµοφυσιολογική, και µια βασισµένη
στο ενεργειακό ισοζύγιο του ανθρώπινου σώµατος.

➢Σύµφωνα µε τη φυσιολογική προσέγγιση και όπως καθορίζεται από τα
πρότυπα της ISO και της ASHRAE, θερµική άνεση για ένα άτοµο ορίζεται αυτή
η κατάσταση του εγκεφάλου που εκδηλώνει ικανοποίηση σε σχέση µε το
θερµικό περιβάλλον.
Ο ορισµός αυτός είναι προφανώς υποκειµενικός και αντανακλά µια ευρύτερη
διακύµανση της ατοµικής θερµικής αίσθησης. Έτσι στον ίδιο χώρο είναι
δυνατόν κάποιο άτοµο να εκφράζει την ικανοποίηση του για τις θερµικές
συνθήκες, ενώ κάποιο άλλο άτοµο τη δυσαρέσκεια του.
Η θερµοφυσιολογική προσέγγιση της άνεσης βασίζεται  στην ενεργοποίηση
των θερµικών αισθητήρων στο δέρµα και τον υποθάλαµο και ορίζεται ως ο
ελάχιστος ρυθµός των νευρικών σηµάτων από αυτούς.
Σύµφωνα τώρα µε τον ενεργειακό ορισµό η κατάσταση της θερµικής άνεσης
επιτυγχάνεται όταν η θερµότητα που ρέει από και προς το ανθρώπινο σώµα
είναι ισοσταθµισµένη και η θερµοκρασία του δέρµατος και ο ρυθµός
εφίδρωσης κυµαίνονται 
µέσα σε µια κλίµακα άνεσης που εξαρτάται από το µεταβολισµό.          

Η µέση θερµοκρασία του δέρµατος παίζει καθοριστικό ρόλο και στους δύο
τελευταίους ορισµούς. Οι τιµές για τη θερµοκρασία του δέρµατος µπορούν να
προκύψουν από µοντέλα ενεργειακού ισοζυγίου και εµπειρικών σχέσεων. Τα
µοντέλα που στηρίζονται σε εµπειρικές σχέσεις, έχουν το µειονέκτηµα ότι
καθορίζονται για συγκεκριµένες κλιµατικές µεταβολές, ενώ αυτά του
ενεργειακού ισοζυγίου εφαρµόζονται καθολικά σε οποιοδήποτε σενάριο. 
Ανθρώπινη θερµορύθµιση                                            
Οι δραστηριότητες µεταβολισµού που εκτελεί το σώµα σχετίζονται σχεδόν
αποκλειστικά µε την θερµότητα που πρέπει συνεχώς να σπαταλά και να
ρυθµίζει έτσι ώστε να διατηρούνται φυσιολογικές οι θερµοκρασίες του
σώµατος. Ανεπαρκής θερµική απώλεια οδηγεί σε υπερθερµία, ενώ
υπερβολική θερµική απώλεια οδηγεί σε υποθερµία.                  

Εικόνα2-1. 
Σωµατική Θερµογραφία.

Εικόνα 2-2. 
Βιοχηµικές λειτουργίες του

σώµατος.                             
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Θερµοκρασίες δέρµατος άνω των 45 0C ή κάτω των 18 0C  προκαλούν πόνο
(Hardy et al. 1952). Θερµοκρασίες δέρµατος που συνδέονται µε άνεση σε
καθιστικές δραστηριότητες είναι 33 µε 34 0C  και µειώνονται καθώς
αυξάνεται η δραστηριότητα (Fanger 1968). Αντίθετα, οι εσωτερικές
θερµοκρασίες αυξάνονται µε την αύξηση της δραστηριότητας. Το κέντρο
ρύθµισης θερµοκρασίας στον εγκέφαλο λειτουργεί υπό συνθήκες 36,8 0C
στη φάση της ξεκούρασης και αυξάνεται στους 37,4 0C  µε το βάδην και στους
37,9 0C  κατά το αργό τρέξιµο. Η εσωτερική θερµοκρασία της τάξης των 28 0C
και κάτω µπορεί να προκαλέσει σοβαρή καρδιακή αρρυθµία και θάνατο, ενώ
πάνω από 46 0C  µπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη.
Συνεπώς, η προσεκτική ρύθµιση της θερµοκρασίας του σώµατος είναι κρίσιµη
τόσο για την άνεση όσο και για την υγεία.

Η ανταλλαγή θερµότητας ανάµεσα στο περιβάλλον και το ανθρώπινο σώµα
γίνεται µε διάφορους τρόπους:
1. Με µεταφορά ή συναγωγή από το ανθρώπινο σώµα στον αέρα, διαµέσου 

της επιδερµίδας.
2. Με ακτινοβολία από το ανθρώπινο σώµα προς τις                          

περιβάλλουσες επιφάνειες και αντίστροφα και είναι συνάρτηση της 
επιφανειακής θερµοκρασίας και των γύρω επιφανειών.

3.  Με αγωγή, όταν υπάρχει θερµοκρασιακή διαφορά µεταξύ της θερµότητας 
του σώµατος και του περιβάλλοντα αέρα.

4.  Με εξάτµιση, η οποία συντελείται µέσω της αναπνοής ή από την 
επιδερµίδα µέσω της άδηλης διαπνοής και του ιδρώτα.

Στη βάση της αρχής της διατήρησης της ενέργειας, το συνολικό θερµικό
ισοζύγιο µεταξύ του σώµατος και του περιβάλλοντος µπορεί να γραφτεί:
HΜ - W = Hr + Hc + He + (Hlr + Hld)             (2.1)

Όπου:
ΗM: Ρυθµός παραγωγής θερµότητας από µεταβολισµό, (W)
W:  Εξωτερικό µηχανικό έργο, (W)
He: Απώλεια θερµότητας εξαιτίας της εξάτµισης του ιδρώτα από την 

επιφάνεια του δέρµατος, (W)
Hld: Απώλεια αισθητής θερµότητας διαµέσου της αναπνοής (οφειλόµενη στη 

θερµοκρασιακή διαφορά του εισερχόµενου και εξερχόµενου αέρα), (W)
Ηlr : Απώλεια λανθάνουσας θερµότητας δια µέσου της αναπνοής 

(οφειλόµενη στην εξάτµιση του νερού),(W)
Hr: Ανταλλαγή θερµότητας µε ακτινοβολία, (W)
Hc: Μεταφορά θερµότητας µε συναγωγή, (W)
Ο ρυθµός παραγωγής θερµότητας και απώλειας αλλάζει από άνθρωπο σε
άνθρωπο. Αυτή η µεταβλητότητα µπορεί να προσδιοριστεί εκφράζοντας τις
µεταβλητές ανά µονάδα εµβαδού επιφανείας.

ΑΝ = 0,202 ·Wb0,425 ·Bh0,725 (2.2)
Όπου: 
Wb: Είναι το βάρος του σώµατος και
Bh:   Το ύψος του σώµατος.

Η θερµότητα που παράγεται από έναν ενήλικα άνθρωπο στη φάση της
ανάπαυσης είναι περίπου 100W. Για ένα άνθρωπο σε κατάσταση ξεκούρασης
αυτή η µεταβλητή είναι 58 W/m2 και καλείται 1met. Αυτό βασίζεται στον µέσο

Εικόνα 2-3. 
Σωµατική Θερµογραφία. 
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όρο των Ευρωπαίων αντρών, µε επιφάνια δέρµατος περίπου 1,8 m2.
Συγκριτικά, οι Ευρωπαίες γυναίκες έχουν κατά µέσο όρο επιφάνεια δέρµατος
1,6 m2. Φυσικά µπορούν να παρατηρηθούν συστηµατικές διαφορές σ΄αυτή τη
παράµετρο ανάµεσα σε εθνικά και γεωγραφικά σύνολα. Υψηλότεροι
µεταβολικοί ρυθµοί συχνά περιγράφονται σε σχέση µε το ρυθµό ξεκούρασης
(πίνακας 1). Γι’ αυτό το λόγο, ένα άτοµο που εργάζεται µε µεταβολικό ρυθµό
πέντε φορές το ρυθµό ξεκούρασης, θα είχε µεταβολικό ρυθµό 5 met.

Πίνακας 2- 1.
Σωµατικές δραστηριότητες.

Η ένδυση αποτελεί µια από τις παραµέτρους που εύκολα µπορεί να ρυθµίσει ο
κάθε άνθρωπος προκειµένου να αισθανθεί θερµικά άνετα, χωρίς να
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καταναλωθεί κάποια µορφή ενέργειας.  Η ένδυση δηλαδή λειτουργεί ως ένα
είδος θερµικής αντίστασης στην αποβολή θερµότητας από την επιφάνεια του
σώµατος προς το εξωτερικό περιβάλλον. Η µονάδα της θερµικής αυτής
αντίστασης ονοµάζεται  clo και χρησιµοποιείται για να εκφράσει τη θερµική
µόνωση που παρέχει ο ρουχισµός, και ισοδυναµεί µε 0,155 m2* Κ/Watt.
Ειδικότερα, στο παρακάτω πίνακα της ASHRAE, δίνεται αναλυτικά για κάθε
ρούχο η θερµική αντίσταση σε clo.

1 clo = 0,155 m2* Κ/Watt

Πίνακας  2-2α.         Συντελεστής αντίστασης ρουχισµού.
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Πίνακας2- 2β.  Συντελεστής αντίστασης ρουχισµού.

3. ΘΕΡΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
Μεγάλη προσπάθεια έχει γίνει να συνδυαστούν όλες εκείνες οι µεταβλητές
που επηρεάζουν τους παράγοντες που καθορίζουν την αίσθηση άνεσης και
ορίζουν τη ποιότητα του περιβάλλοντος σε ένα µόνο δείκτη. Οι δείκτες
διαφέρουν όσον αφορά τη τοπική κλιµατική τους έκφραση, και τη
διαφορετική προσέγγιση των καθοριστικών εκείνων µεταβλητών που
επηρεάζουν τους παράγοντες άνεσης. Πολλοί είναι εκείνοι οι ερευνητές που
ασχολούνται µε τη αξιολόγηση και τη δηµιουργία  δεικτών ανθρώπινης άνεσης
µε σκοπό τη καλύτερη έκφραση των µορφών ανταλλαγής θερµότητας.
Υπάρχουν δύο τουλάχιστον εφαρµογές των θερµικών δεικτών :

i. Η µία αφορά τον καθορισµό των απαιτήσεων θερµικής άνεσης στη φάση 
του σχεδιασµού των κτιρίων.

ii. Η άλλη αφορά στον καθορισµό των απαιτήσεων θερµικής άνεσης κατά τη 
λειτουργική φάση του κλιµατισµού των κτιρίων.

Εικόνα 3-1.  Vitruvius’ φόρµουλα.
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4. PMV – PPD
Προβλεπόµενη µέση ψήφος ΡΜV
Γνωρίζοντας την εξίσωση θερµικού ισοζυγίου (3.1), και έχοντας την ως σηµείο
αναφοράς, ο Fanger  πρότεινε ένα δείκτη, ο οποίος εκτιµά τη θερµική
αίσθηση για κάποιο δεδοµένο συνδυασµό των παραµέτρων. Το  ανθρώπινο
σώµα έχει την ικανότητα να διατηρεί το θερµικό ισοζύγιο µέσα σε ευρέα όρια
περιβαλλοντικών µεταβλητών, που όµως µόνο µια µικρή περιοχή µπορεί να
θεωρηθεί ως περιοχή άνεσης. Για αυτό το λόγο ορίζεται µια ποσότητα
θερµικού φορτίου L ως η διαφορά µεταξύ της παραγόµενης εσωτερικής
θερµότητας και των θερµικών απωλειών προς το περιβάλλον. Το θερµικό αυτό
φορτίο υπολογίζεται από την εξίσωση (3.3).

[ΗΜ/ΑΝ (1- η) - 0,32 [35,7 - 0,0275 ΗΜ/ΑΝ (1- η) - 84,2 – Pα] - 0,42 [ΗΜ/ΑΝ (1 - η) – 58] -
1,410-3 ΗΜ/ΑΝ (34 – Τα) - 0,0017 ΗΜ/ΑΝ (44 – Ρα)] =[0,71 σ Fcl [(Τcl+ 273)4 - (Τmrt +
273)4] + Fclhc (Τcl – Τa)]
(3.1)

Με:
Tcl= 35,7 - 0,0275 ΗΜ/ΑΝ (1-η) - 0,155 Icl [0,71 σ Fcl [(Tcl + 273)4 - (Tmrt + 273)4] + Fcl·
hc(Tcl - Τa)]
(3.2)
Η ικανοποίηση της εξίσωσης (3.1) είναι προφανώς προϋπόθεση και συνθήκη
για θερµική άνεση (Fanger, 1970). Οι µεταβλητές που εµφανίζονται στις
εξισώσεις (3.1) και (3.2) είναι οι Icl, Fcl, ΗΜ/ΑΝ, η, v, Ta, Pa, Tmrt.

Όπου:
Icl = η θερµική αντίσταση κάθε επιµέρους ρουχισµού.
Fcl = ο λόγος του εµβαδού της επιφάνειας ντυµένου σώµατος προς το 

εµβαδόν επιφάνειας γυµνού σώµατος.
V   = η ταχύτητα του αέρα (m/s) 
Τa= η θερµοκρασία περιβάλλοντος (°C) 
Ρa= η µερική πίεση ατµών του αέρα (mb)  
Tmrt= η µέση θερµοκρασία ακτινοβολίας (°C) 
σ = η σταθερά Stefan - ΒοΙtzman (5,78•10-8 W/m2•Κ4) 
Tcl= η θερµοκρασία εξωτερικής επιφάνειας ενδεδυµένου σώµατος 
hc= συντελεστής µεταφοράς θερµότητας µε συναγωγή (W/m2 *°C)
L = ΗM/ΑN (1 - n) - 0,32 [4,066 (35,7 - 0,0275 ΗM/ΑN (1 - n) - 84,2 – Ρa]
-0,42 [ΗM/ΑN (1 - n) – 58] - 1,410-3 ΗM/ΑN (34 – Ta)
- 0,0017 ΗM/ΑN (44 – Pa) - 0,71 σ Fcl [(Tcl + 273)4 - (Tmrt + 273)4]
- Fcl hc (Tcl – Ta)
(3.3)

Σε συνθήκες άνεσης προφανώς πρέπει να είναι L=0. Εάν το L είναι διάφορο
του µηδενός, τότε οι µηχανισµοί του σώµατος αλλάζουν τη µέση θερµοκρασία
του δέρµατος και επιβάλλουν π.χ. την έκκριση ιδρώτα για τη διατήρηση του
θερµικού ισοζυγίου. Η θερµική αίσθηση τότε αλλάζει.

Ο Fanger κάνοντας εργαστηριακές µετρήσεις σε ειδικό θάλαµο έγραψε µια
εµπειρική συνάρτηση για διάφορα επίπεδα δραστηριότητας:   
X = [0,35 exp(-0,042 ΗM/ΑN) + 0,032] L                                              (3.4)
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Ορίζοντας X =ΡΜV, την προβλεπόµενη µέση ψήφο εκφρασµένη σε ορισµένη
θερµική κλίµακα προκύπτει ο δείκτης θερµικής άνεσης ΡΜV:
ΡΜV = [0,35 exp (-0,042 ΗM/ΑN) + 0,032] ΗM/ΑN (1-n) - 0,32[4,066 (35,7 - 0,0275
ΗM/ΑN
(1-n) - 84,2 – Pa] - 0,42[ΗM/ΑN (1-n) – 58] – 1,410-3 ΗM/ΑN (34 – Ta)
– 0,0017 ΗM/ΑN (44 – Pa) – 0,71 σ Fcl [(Tcl + 273)4– (Tmrt + 273)4] – Fclhc (Tcl – Ta) 
(3.5)

Γενικά, ο παραπάνω δείκτης αποτελεί τη µέση ψήφο ενός συνόλου ανθρώπων
που εκφράζουν την αντίδραση τους για τη θερµική αίσθηση κάτω από
διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος, σε µια κλίµακα που κυµαίνεται από το
-3 µέχρι το +3. Όταν, λοιπόν ο δείκτης ΡΜV=0, θεωρείται ότι παρέχονται οι
βέλτιστες συνθήκες θερµικής άνεσης. Μια θετική τιµή σηµαίνει ότι η
θερµοκρασία είναι υψηλότερη από την ιδανική τιµή, ενώ µια αρνητική τιµή,
αντίστοιχα ότι η θερµοκρασία είναι χαµηλότερη. Τιµές του ΡΜV µεταξύ του -
0.5 και του +0.5 θεωρούνται γενικά αποδεκτές.

Πιο συγκεκριµένα, η κλίµακα αυτή περιλαµβάνει τους εξής 7 βαθµούς
θερµικής αίσθησης:

Εικόνα 4-1. Κλίµακα θερµικής αίσθησης.

Ο δείκτης ΡΡD είναι µια έκφραση του βαθµού δυσφορίας για την οµάδα ως
σύνολο. Για τον υπολογισµό όµως του ποσοστού αυτών των ανθρώπων που
αισθάνονται ανικανοποίητοι µε το θερµικό περιβάλλον, ο Fanger ανέπτυξε
ένα νέο δείκτη, γνωστό ως "προβλεπόµενο ποσοστό δυσαρεστηµένων" (ΡΡD)
και έδωσε την παρακάτω σχέση µεταξύ του ΡΜV και του ΡΡD.

PPD = 100 - 95 exp (-0,335 PMV4 - 0,217 PMV2)

Παρατηρούµε σύµφωνα µε τη καµπύλη πως για PMV = 0, παρουσιάζεται ένα
ελάχιστο ποσοστό δυσαρέσκειας που είναι PPD = 5% . ∆ιαπιστώνουµε δηλαδή
πως είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στον
ίδιο χώρο.

Εικόνα 4-2. PMV –PPD.
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5. ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΕΣΗΣ
Το µοντέλο άνεσης αυτό βασίζεται σε µια πιο ολιστική προσέγγιση και
στοχεύει περισσότερο στη χρηστικότητα  και την εφαρµοσιµότητα, παρά στην
ακρίβεια. Για την χρήση του µοντέλου δεν απαιτούνται όργανα και µετρήσεις,
ούτε πολύπλοκες εξισώσεις.          Το τρισδιάστατο µοντέλο λαµβάνει υπ’όψιν
περισσότερους παράγοντες από τα προαναφερθέντα µοντέλα, όπως το
µικροκλίµα, τις πολιτισµικές διαφορές, ειδικές καταστάσεις και ανάγκες όπως
και ψυχολογικούς παράγοντες (Kosmopoulos 2005). Όλες αυτές οι
µεταβλητές δεν παρουσιάζονται µε αριθµητικά δεδοµένα, αλλά µελετώνται
αναλυτικά από τους σχεδιαστές και επηρεάζουν άµεσα τις αποφάσεις τους.

Εικόνα 5-1. Τρισδιάστατο µοντέλο θερµικής άνεσης.

Οι τρείς βασικοί παράγοντες (θερµοκρασία αέρα, σχετική υγρασία και
ταχύτητα αέρα) που επηρεάζουν την θερµική άνεση, ερευνώνται άµεσα από
το τρισδιάστατο µοντέλο, το οποίο αναπαριστά σε τρισδιάστατο σχήµα τα άνω
και τα κάτω όρια αυτών, όπως φαίνεται στην εικόνα 5-1. Τα όρια αυτά
ορίζονται από τους µελετητές κατά τη διάρκεια της βασικής ανάλυσης και µε
βάση την εµπειρία τους στον σχεδιασµό κτιρίων, πάντα όµως µε βάση τις
ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο κτίριο. Ο κύβος που δηµιουργείται στο
τρισδιάστατο γράφηµα αναπαριστά τις συνθήκες άνεσης και κάθε σηµείο
µέσα σε αυτόν, το οποίο προκύπτει από τον συνδυασµό των τριών βασικών
παραµέτρων  δίνει στο µελετητή µια ιδέα για την κατεύθυνση που πρέπει να
κινηθεί ώστε να βελτιωθούν οι όποιες ατέλειες. Το µοντέλο αυτό είναι τελείως
ανθρωποκεντρικό και δεν επηρεάζεται από τα ισχύοντα πρότυπα, κάτι το
οποίο είναι µεγάλο πλεονέκτηµα αφού σε πολλές έρευνες έχουν παρατηρηθεί
µεγάλες διαφορές στις θερµοκρασίες άνεσης.

6. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Οι V. και Α. Olgyay ήτανε πρωτοπόροι στη συστηµατική  διαδικασία
προσαρµογής του κτιρίου στις τοπικές κλιµατικές συνθήκες.
Εστίασαν αναλυτικά στην επίδραση της κάθε παραµέτρου του κλίµατος και
στις µεταβλητές εκείνες που καθορίζουν τη διαµόρφωση της θερµικής
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άνεσης. Τα συµπεράσµατα τους τα αποτύπωσαν στον «βιοκλιµατικό χάρτη»,
στον οποίο ορίζεται η ζώνη άνεσης σε σχέση µε την θερµοκρασία του αέρα,
την υγρασία, την µέση ακτινοβολούµενη θερµότητα, την ταχύτητα του αέρα,
την ηλιακή ακτινοβολία και την ψύξη λόγω εξάτµισης. Ο βιοκλιµατικός χάρτης
βρίσκει εφαρµογή σε περιοχές της εύκρατης ζώνης, κυρίως σε γεωγραφικά
πλάτη γύρω στις 40°, µε τη προϋπόθεση  ότι η σωµατική δραστηριότητα είναι
καθιστική και το ντύσιµο σύνηθες.

Εικόνα 6-1. Βιοκλιµατικός χάρτης κατά Olgyay. 

Ο «Βιοκλιµατικός Χάρτης Κτιρίου» δηµιουργήθηκε από τον Β. Givoni, ο οποίος
χρησιµοποίησε ως βάση τον «ψυχροµετρικό χάρτη» και προσδιόρισε τη ζώνη
άνεσης. Σήµερα, χρησιµοποιείται διεθνώς για την διάγνωση του
αναµενόµενου εσωκλίµατος, µε βάση τα τοπικά κλιµατικά δεδοµένα . Βασική
αρχή του βιοκλιµατικού χάρτη κτιρίου είναι ο καθορισµός των ποιοτικών
κατευθύνσεων για τον σχεδιασµό του κελύφους του κτιρίου.

Η γραφική παράσταση Nicol (Nicol et al.,1994) ξεκινά από τα ευρήµατα του
Humphreys και των συνεργατών του, σύµφωνα µε τα οποία  η θερµοκρασία
άνεσης στο εσωτερικό του κτιρίου διαφέρει ανάλογα µε τη µέση εξωτερική
θερµοκρασία. Η βασική υπόθεση σύµφωνα µε την  οποία έχει σχεδιαστεί η
γραφική παράσταση είναι ότι η θερµοκρασία άνεσης αλλάζει µόνο από µήνα
σε µήνα. Για την ακρίβεια, το εύρος της αλλαγής µπορεί να είναι πολύ
µεγαλύτερο. Εποµένως το µοντέλο Nicol δε διευκρινίζει ποια θα είναι η
πραγµατική θερµοκρασία άνεσης σε µια δεδοµένη στιγµή, αλλά απλά ορίζει
τη µέση τιµή της σε ένα συγκεκριµένο κλίµα. Η γραφική παράσταση λοιπόν
δείχνει τη βέλτιστη θερµοκρασία την οποία ο κάθε µελετητής πρέπει να
πετύχει. 

Εικόνα 6-2.  
Givoni Βιοκλιµατικός Χάρτης Κτιρίου.



124 ÙÂ‡¯Ô˜ 26 � ª¿ÚÙÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2013

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

« Θερµική Άνεση Και
Περιβάλλον »

Πίνακας 6-1.  Κλιµατικά δεδοµένα – δείκτες Nicol.   

Εικόνα 6-3. Γραφική παράσταση Nicol µε συνδυασµένα τα ποσά  ηλιακής
ενέργειας.

Εικόνα 6-4. Γραφική παράσταση Nicol µε συνδυασµένες τις βαθµοηµέρες
θέρµανσης.
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7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υπολογιστικά Εργαλεία  προσοµοίωσης θερµικής απόκρισης δοµηµένων
χώρων και θερµικής άνεσης αναπτύσσονται µε γρήγορους ρυθµούς στις µέρες
µας µε αποτέλεσµα την δυναµική αξιολόγηση των παραγόντων  που
επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης στο χώρο. Αντικειµενικός σκοπός των

προσοµοιωτικών
µοντέλων είναι η
ανάλυση των βασικών
σηµείων απόκρισης του
ανθρώπινου σώµατος
στους
µεταβαλλόµενους
παράγοντες  µε τη
βοήθεια µαθηµατικών
σχέσεων και εµπειρικών
µοντέλων. 

Εικόνα 7-1. Προγράµµατα ανάλυσης δεικτών άνεσης.

Οι µελετητές αποκτούν τη δυνατότητα χειρισµού αξιόλογων εργαλείων τα
οποία τους βοηθούν να προχωρήσουν στη δηµιουργία χώρων µελέτης και κατ’
επέκταση στη δυναµική αξιολόγηση τους µε στόχο την εξαγωγή ουσιαστικών
συµπερασµάτων (Κοσµόπουλος 2008).

Το λογισµικό RAYMAN αξιολογεί της συνθήκες άνεσης στο χώρο µελέτης
αναλύει τα δεδοµένα εισαγωγής και ενηµερώνει το χρήστη για τους
θερµικούς δείκτες που επικρατούν στο σηµείο αναφοράς. Η προσοµοίωση και
η αξιολόγηση των θερµικών δεικτών της περιοχής που µελετάται (Πλατεία
Αριστοτέλους) αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο καθορισµού των παραγόντων
εκείνων που επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης στον εξωτερικό χώρο.

Εικόνα 7-2. Μοντελοποίηση πλατείας.  Εικόνα 7-3.  Πολικό διάγραµµα σκίασης.
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Εικόνα 7-4. Κυλινδρικό διάγραµµα σκίασης.

Πίνακας 7-1. Αποτελέσµατα ανάλυσης του εξωτερικού χώρου µελέτης.

Αναλυτική προσέγγιση των δεικτών θερµικής άνεσης και θερµικής δυσφορίας
στο εσωτερικό δοµηµένων χώρων µε τη βοήθεια εξελιγµένων προγραµµάτων
δυναµικής προσοµοίωσης. Αξιολόγηση του αισθήµατος άνεσης σύµφωνα µε
τα κλιµατικά χαρακτηριστικά της περιοχής τις τεχνικές προδιαγραφές του
δοµηµένου χώρου καθώς και των ανθρώπινων συνηθειών. 

Εικόνα 7-5. Αποτελέσµατα ανάλυσης της θερµικής άνεσης στον εσωτερικό
χώρο µελέτης.
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