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παρουσίαση έργου
χείρισης ποιότητας ISO9001 για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών και το
διεθνές πρότυπο για το περιβάλλον ISO14001.
Panels
Στην παρούσα εγκατάσταση χρησιµοποιήθηκαν 1.408
Φ/Β πλαίσια της εταιρείας Canadian Solar τύπου CS6P τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Αναλυτικότερα, η
ισχύς εξόδου τους είναι 250Wp και η ανοχή ισχύος τους
είναι 0 έως +5W. Οι απώλειες ισχύος λόγω θερµοκρασίας
στα εν λόγω πλαίσια είναι 0,43%/˚C, ενώ η απόδοσή τους
είναι 15,54%.
Τα πλαίσια έχουν εγγύηση αποδόσεως για το 80% της
ονοµαστικής ισχύος στα 25 έτη µέσω «γραµµικής µείωσης».
Η εγγύηση προϊόντος είναι 10 έτη.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Canadian Solar είναι µια από
τις 5 µεγαλύτερες παραγωγούς Φ/Β πάνελ στον κόσµο και
τα προϊόντα της διαθέτουν τις κορυφαίες εγγυήσεις της
αγοράς οι οποίες επιπρόσθετα καλύπτονται από 25ετές µηακυρώσιµο ασφαλιστήριο συµβόλαιο.
Inverters
Για την κάλυψη της ισχύος αυτής, χρησιµοποιήθηκαν 20
µετατροπείς Sunny Tripower 17000TL του οίκου SMA Γερµανίας στους οποίους συνδέθηκαν κατάλληλα τα 1.408
Φ/Β πλαίσια.
Ο STP 17000TL είναι τριφασικός µετατροπέας και έχει
ισχύ εξόδου 17.000W, µε τάση εξόδου για τη διασύνδεση
µε το δίκτυο χαµηλής τάσης (230V/50Hz).

Φωτοβολταϊκός σταθµός 352kW
στα Ιωάννινα από την ENGAIA
O Φ/Β σταθµός ισχύος 352kW της εταιρείας K&P Energy
βρίσκεται στο Νοµό Ιωαννίνων και έχει παράγει µέχρι σήµερα,
σε λιγότερο από τέσσερις µήνες λειτουργίας, πάνω από 210
MWh, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 85.000€

Η

εταιρία ENGAIA AE ξεκίνησε τη δραστηριότητά της
στις αρχές του 2007, έχοντας προβλέψει τη σηµαντική ανάπτυξη των επενδύσεων σε Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας που επρόκειτο να ακολουθήσει. Σήµερα
κατέχει µία ιδιαίτερα σηµαντική θέση στον κλάδο, µε ένα
µεγάλο αριθµό έργων στο ενεργητικό της, τα οποία καλύπτουν µία ευρεία κλίµακα µεγεθών, όπως και µεγάλη γεωγραφική διασπορά. Κύρια τεχνολογία αναφοράς αποτελούν
τα φωτοβολταϊκά, ενώ υπάρχει συνεχώς αυξανόµενη ενασχόληση µε την υλοποίηση µονάδων ηλεκτροπαραγωγής
από µικρά αιολικά και βιοµάζα.
Η ENGAIA, µε την τεχνογνωσία και την εµπειρία που διαθέτει, έχει κατασκευάσει µέχρι σήµερα πάνω από 100 φω36 ECO λύσεις
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Σύστηµα Στήριξης
Το σύστηµα στήριξης που τοποθετήθηκε είναι της εταιρίας Alumil Solar. Πρόκειται για σταθερή στήριξη από τη
µονοπάσσαλη σειρά H2100 - 180. Το σύστηµα προσαρµόζεται σε θεµελίωση του πασσάλου µε µπετό. Οι πάσσαλοι
έµπηξης είναι από γαλβανισµένο χάλυβα και οι βίδες συναρµολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα εξαρτήµατα
στήριξης των Φ/Β πλαισίων είναι αλουµινίου υψηλής αντοχής από κράµα EN AW 6005. Η στατική ανάλυση του συστήµατος έχει πιστοποιηθεί από την TÜV HELLAS µε βάση
τους Ευροκώδικες 1, 3, 9 και τον ελληνικό αντισεισµικό κανονισµό.

Υποσταθµός
Ο κεντρικός υποσταθµός της εγκατάστασης είναι ένας
προκατασκευασµένος οικίσκος από πάνελ πολυουρεθάνης
και περιέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό (µετασχηµατιστή, πεδία ΧΤ και ΜΤ). Ο υποσταθµός παραδίδεται εγκατεστηµένος και προκαλωδιωµένος στο χώρο του έργου, όπου
και συνδέονται οι υπάρχουσες αναµονές καλωδίων. Εντός
του υποσταθµού υπάρχει Πεδίο Χαµηλής Τάσης, στο οποίο
συνδέονται οι πίνακες οµαδοποίησης Χ.Τ. που είναι εγκατεστηµένοι σε διάφορα σηµεία του γηπέδου. Ο µετασχηµατιστής που χρησιµοποιήθηκε είναι ελαίου (0,4kV/20kV),
χαµηλών απωλειών, ισχύος 400kVA Schneider Electric.

τοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Ενδεικτικός Φωτοβολταϊκός Σταθµός:

K&P Energy - Κόντσικα 1
Ο Φ/Β σταθµός ισχύος 352kW της εταιρείας K&P
Energy βρίσκεται στο Νοµό Ιωαννίνων και συνδέθηκε µε
το δίκτυο της ∆ΕΗ στις 28-6-2012.
Εξοπλισµός
Ο εξοπλισµός και τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν είναι
υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας.
H ENGAIA έχει πιστοποιηθεί µε το διεθνές πρότυπο δια∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ECO λύσεις 37
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Λοιπές εγκαταστάσεις εξοπλισµός

Λογισµικό Καταγραφής
Στο συγκεκριµένο έργο εγκαταστάθηκε η πρωτοποριακή
πλατφόρµα τηλεµετρίας και παρακολούθησης Φ/Β εγκαταστάσεων «SolarEye Platform» (http://SolarEye.eu), η
οποία αξιοποιεί προηγµένες τεχνικές τεχνητής νοηµοσύνης
για τον γρήγορο εντοπισµό και αξιολόγηση βλαβών, αλλά
και την πρόγνωση της εκτιµώµενης συµπεριφοράς της όλης
εγκατάστασης σε βάθος χρόνου.
Σύστηµα Παρακολούθησης Συναγερµού
Για την περιµετρική κάλυψη του χώρου της εγκατάστασης χρησιµοποιήθηκαν υπέρυθροι αισθητήρες τύπου δέσµης (ΤΑΚΕΧ). Σε περίπτωση παραβίασης της εγκατάστασης και διακοπής της συνέχειας της δέσµης, ενεργοποιείται
ο συναγερµός τοπικά µέσω του κεντρικού πίνακα και ενηµερώνεται µέσω GSM ή µέσω internet το Κέντρο Λήψης
Σηµάτων. Ταυτόχρονα, και κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης του συναγερµού, ανάβουν και οι προβολείς περιµετρικού φωτισµού ασφαλείας για την καλύτερη ορατότητα
του συστήµατος καταγραφής εικόνας (CCTV).
Για την καταγραφή εικόνας έχει εγκατασταθεί σύστηµα
CCTV µε κάµερες κατάλληλες για καταγραφή µέρα και
νύχτα, ανεξαρτήτως ύπαρξης φωτός. Η καταγραφή γίνεται
όλο το 24ωρο σε µονάδα καταγραφής εικόνας µε υψηλή
ανάλυση και δυνατότητα αποµακρυσµένης παρακολούθησης.
Πίνακες Χαµηλής Τάσης
Η συναρµολόγηση των πινάκων γίνεται αποκλειστικά
στις εγκαταστάσεις της ENGAIA. Το ραγοϋλικό των πινάκων
είναι Schneider Electric, καθώς και τα µεταλλικά ερµάρια
που ενδείκνυνται για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο.
Περίφραξη
Η έκταση της εγκατάστασης είναι περιφραγµένη µε δικτυωτό συρµατόπλεγµα 50x50x2,2 mm ύψους 2m και µεταλλικούς στύλους διαµέτρου Φ42x2 mm, γαλβανισµένους
εν θερµώ και τοποθετηµένους ανά 2,5 m. Η βάση της περίφραξης σκυροδετήθηκε µε σενάζ διαστάσεων 20x20cm
και µε τύπο σκυροδέµατος C16/20. Στην κορυφή των πασσάλων είναι εγκατεστηµένη κονσερτίνα στηριγµένη σε δύο
σύρµατα που διατρέχουν όλο το µήκος της περίφραξης.
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Η είσοδος είναι δίφυλλη, συνολικού πλάτους περίπου
6m, κατασκευασµένη από µορφοσωλήνα γαλβανιζέ 1¼΄΄,
ενώ φέρει προειδοποιητικές πινακίδες για το είδος της εγκατάστασης.
Γειώσεις
Για την επίτευξη της µέγιστης δυνατής ασφάλειας αλλά
και σωστής λειτουργίας έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση
συστήµατος γειώσεων, το οποίο, είναι ένα περιµετρικό σύστηµα (αγωγό χαλκού 50mm2) που συνδέεται ηλεκτρικά
εσωτερικά δηµιουργώντας βρόχους. Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται σε κατάλληλα σηµεία περιµετρικά και σε κάθε
υποπίνακα, όπου τελικά συνδέονται µε το περιµετρικό σύστηµα γείωσης και επιτυγχάνεται το επιθυµητό αποτέλεσµα. Ο υποσταθµός διαθέτει ξεχωριστή θεµελιακή γείωση
για την ασφαλή λειτουργία του. Ισοδυναµικές συνδέσεις
έχουν γίνει µε όλα τα µεταλλικά µέρη της εγκατάστασης
(περίφραξη, σκελετός Υ/Σ, κολώνες συναγερµού και καµερών). Οι µετρήσεις που διενεργήθηκαν µετά το πέρας της
συγκεκριµένης εγκατάστασης έδωσαν αντίσταση γείωσης
0,28Ω.
Προστασία Περιβάλλοντος
Σηµαντική θα είναι η συνδροµή του έργου στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς το περιβαλλοντικό όφελος
των εγκαταστάσεων αναµένεται να ξεπεράσει ετησίως τις
510 MWh «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας, αποφεύγοντας
παράλληλα την έκλυση 357 τόνων CO₂ στην ατµόσφαιρα.

Υπηρεσίες ENGAIA

H ENGAIA προσφέρει µια ευρεία γκάµα arer sales υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, όπως ενδεικτικά την 24ωρη παρακολούθηση της καλής λειτουργίας
της εγκατάστασης, την ύπαρξη εξειδικευµένου τηλεφωνικού help line σε καθηµερινή βάση, 7 ηµέρες την εβδοµάδα,
αλλά και την άµεση εντός 48ωρών, απόκριση σε περίπτωση
κρίσιµης τεχνικής βλάβης.
H παραπάνω Φ/Β εγκατάσταση έρχεται να προστεθεί
στη µεγάλη λίστα των έργων που ήδη έχει υλοποιήσει η
ENGAIA βασισµένη στην άρτια κατάρτιση, εµπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει.
ENGAIA: info@engaia.gr, www.engaia.gr

