Ρεπορτάζ Εταιρεία ENGAIA

Δυναμικά σε αιολικά & βιομάζα
Οι δραστηριότητες της ENGAIA A.E. καλύπτουν όλο το φάσμα των Α.Π.Ε., μεταξύ των οποίων τα
μικρά αιολικά πάρκα και τη βιομάζα, τομείς όπου η εταιρεία δίνει δυναμικό «παρών».

Βιομάζα
Η βιομάζα είναι μία αξιοποιήσιμη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμικής και
ηλεκτρικής ενέργειας. Αποτελεί μία σημαντική, ανεξάντλητη και φιλική προς το
περιβάλλον πηγή ενέργειας, η οποία είναι δυνατό να συμβάλλει σημαντικά στην
ενεργειακή επάρκεια, αντικαθιστώντας τα
συνεχώς εξαντλούμενα αποθέματα ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, άνθρακας,
φυσικό αέριο κ.ά.). Η χρήση της βιομάζας μας δίνει τη δυνατότητα να λάβουμε
σημαντική ποσότητα ενέργειας για την
παραγωγή θερμότητας, ψύξης, ηλεκτρισμού είτε με απευθείας καύση, είτε με μετατροπή της σε αέρια, υγρά ή/και στερεά

Αιολική ενέργεια
καύσιμα μέσω θερμοχημικών ή βιοχημικών διεργασιών. Η ENGAIA παρέχει καθετοποιημένες υπηρεσίες στην παραγωγή
και εκμετάλλευση βιομάζας με τις πιο
σύγχρονες τεχνολογίες. Έχοντας δημιουργήσει συνέργιες με μεγάλους προμηθευτές εξοπλισμού και με τη δύναμη της
πολυετούς εμπειρίας της στον χώρο των
Συστημάτων Ανανεώσιμης Ενέργειας, η
εταιρεία προσφέρει σήμερα λύσεις ως
προς την αδειοδότηση, την υλοποίηση,
την τροφοδοσία και τη συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας με τη χρήση βιομάζας ως πρώτη ύλη, εξασφαλίζοντας αισθητά μεγάλες αποδόσεις στους
επενδυτές.

Η αιολική ενέργεια αποτελεί μία ιδιαίτερα
ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Είναι μία ήπια μορφή ενέργειας,
φιλική προς το περιβάλλον και πρακτικά
ανεξάντλητη. Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο αιολικό δυναμικό και οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας μπορούν να
λειτουργήσουν ως σημαντικός μοχλός ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας. Παράλληλα, υπό τις σωστές προδιαγραφές μπορούν
να αποτελέσουν επενδύσεις με ιδιαίτερα αυξημένες αποδόσεις. Η ENGAIA ασχολείται
με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών με ιδιαίτερη έμφαση στα Μικρά Αιολικά Πάρκα
ισχύος έως 50 kW. Δεδομένου του επενδυτικού ενδιαφέροντος στο συγκεκριμένο τομέα,
η εταιρεία έχει διαμορφώσει σχετικές προτάσεις με στόχο την προσφορά εγκαταστάσεων
που να διαθέτουν την ποιότητα και την αξιοπιστία που χαρακτηρίζουν την εταιρεία στο
χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η ENGAIA δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο της βιομάζας, εξασφαλίζοντας μεγάλα οφέλη για
τους υποψήφιους επενδυτές.

H

ENGAIA A.E. ιδρύθηκε το 2007 και είναι
από τις πρωτοπόρες και μεγαλύτερες
εταιρείες του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στην Ελλάδα, έχοντας αυτή την
στιγμή προς υλοποίηση έργα ισχύος 2.500
kW. Πέρα από την μελέτη, σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων
και Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων,
καθώς και την παραγωγή-μεταποίηση Η/Μ
εξοπλισμού και στα πλαίσια της στρατηγικής
ανάπτυξης της και των επιδιώξεων της για ολοκληρωμένες λύσεις με επίκεντρο την αύξηση
της χρήσης Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο, η
εταιρεία έχει εντάξει στους τομείς δραστηριότητάς της τα μικρά Αιολικά Πάρκα, τη Βιομάζα και την Ηλιοθερμία. H στελέχωση της περιλαμβάνει άρτια καταρτισμένους μηχανικούς
με πολυετή πείρα σε κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και με μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ENGAIA εφαρμόζει
το διεθνές πρότυπο ISO9001:2008 για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της αλλά και το διεθνές
26 Πράσινο σπίτι & κτίριο

πρότυπο για το περιβάλλον ISO14001:2004.
Επιπρόσθετα, τα προϊόντα καθώς και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που παράγει
η εταιρεία διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και σήμανση CE. Οι συνεργασίες με
τους κορυφαίους οίκους του κλάδου και με τα
μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγγυώνται τις μέγιστες οικονομικές αποδόσεις
των έργων της εταιρείας. Επιστέγασμα στις
διακρίσεις της εταιρείας, είναι η ένταξή της το
2011 στις «Strongest Companies in Greece»
με βάση το ICAP Rating Score, ως μία από τις
πιο ισχυρές και πιστοληπτικά αξιόπιστες εταιρείες στην Ελλάδα. Επίσης, η ENGAIA διαθέτει οργανωμένο τμήμα συντηρήσεων και μπορεί να προσφέρει μια ευρεία γκάμα after sales
υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, όπως ενδεικτικά σημειώνουμε 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 το πολύ 48 ωρών απόκριση σε περίπτωση
κρίσιμης τεχνικής βλάβης.

Η ENGAIA έχει υλοποιήσει ένα πλήθος
φωτοβολταϊκών έργων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ποικίλης ισχύος και τεχνοτροπίας, από μικρές οικιακές εγκαταστάσεις των 10kW, έως φωτοβολταϊκούς
σταθμούς μεγάλης ισχύος της τάξης των
MW, με τα εξής χαρακτηριστικά παραδείγματα:
1) Πρόσφατα η εταιρεία ολοκλήρωσε 12
νέα Φωτοβολταϊκά Πάρκα συνολικής
ισχύος 400 kW. Τα εν λόγω έργα αφορούν
σε Φωτοβολταϊκά Πάρκα μικρής και μεσαίας κλίμακας με διαξονικούς ηλιοστάτες και
πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 10 εγκαταστάσεις 20kW στη Δοϊράνη Κιλκίς και 2
Φωτοβολταϊκά Πάρκα ισχύος 100kW στη
Γέφυρα Θεσσαλονίκης.

2) Συνεχίζοντας την ανάληψη έργων μεγάλης ισχύος, η ENGAIA προχώρησε σε συμφωνία με μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρίες του κλάδου τροφίμων, την INTERCOMM FOODS A.E., η οποία βρίσκεται στη Λάρισα. Το έργο είναι από τα σημαντικότερα στην περιοχή καθώς πρόκειται
για εγκατάσταση συνολικής ισχύος 1MW σε
βιομηχανική στέγη. Για την υλοποίηση της
συγκεκριμένης κατασκευής θα χρησιμοποιηθούν πολυκρυσταλλικά φ/β πάνελ της
εταιρίας Siliken και κεντρικοί μετατροπείς
SC500HE-20 του οίκου SMA. H παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αναμένεται να ξεπεράσει τις 1.250 ΜWh ανά έτος, αποτρέποντας παράλληλα την εκπομπή σημαντικής
ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα στην

ατμόσφαιρα άνω των 875 τόνων ανά έτος.
3) Το προηγούμενο διάστημα η εταιρία
ανέλαβε την κατασκευή πάρκου ισχύος
352kW στα Ιωαννίνα για λογαριασμό της
K&P ENERGY. Η συγκεκριμένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση αποτελείται από πολυκρυσταλλικά φ/β πάνελ Canadian Solar
CS6P-250P, ονομαστικής ισχύος 250Wp,
τριφασικούς μετατροπείς SMA Sunny
Tripower 17000TL και βάσεις στήριξης της
Alumil με πασσαλόμπηξη. Σημαντική επίσης είναι και η συνδρομή του πάρκου στην
προστασία του περιβάλλοντος καθώς το περιβαλλοντικό όφελος της εγκατάστασης αναμένεται να ξεπεράσει κατά μέσο όρο τις
510ΜWh/έτος «πράσινης» ηλεκτρικής
ενέργειας.

Η αιολική ενέργεια παρουσιάζει μεγάλα
περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα, τομέας όπου
η ENGAIA δίνει έμφαση στα Μικρά Αιολικά
Πάρκα ισχύος έως 50 kW.

ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, ΟΤ 40, ΔΑ 12α,
ΤΘ 1388, ΤΚ 570 22, Σίνδος,
Tηλ.: 2310 541 344, Fax: 2310 570 563,
www.engaia.gr
E-mail: info@engaia.gr
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