Συμμετοχή Ομίλου Solar Cells Hellas στην έκθεση Intersolar 2011
Σηε κεγαιύηεξε έθζεζε ηνπ θιάδνπ ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο "Intersolar 2011" πξόθεηηαη
λα ζπκκεηέρεη ν Όκηινο Solar Cells Hellas πνπ δηνξγαλώλεηαη ζην Μνλάρνπ από ηηο
08/06-10/2011 θαη ζα απνηειέζεη γηα άιιε κηα θνξά ην ζεκείν ζπλάληεζεο γηα ηνπο
εθπξνζώπνπο ηνπ θιάδνπ.
Η παγθνζκίσο κεγαιύηεξε θιαδηθή έθζεζε ηεο νηθνλνκίαο ειηαθήο ελέξγεηαο
παξνπζηάδεηαη πην δπλακηθή από πνηέ. Σε κία επηθάλεηα 165.000 ηεηξαγσληθώλ
κέηξσλ νη δηνξγαλσηέο ππνινγίδνπλ όηη ζα έρνπλ πεξηζζόηεξνπο από 2.000 δηεζλείο
εθζέηεο. Με ζπλνιηθά 15 αίζνπζεο ε έθζεζε ζα θαηαιάβεη ηξεηο επηπιένλ αίζνπζεο ζε
ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά ώζηε λα θαιύςεη ηε δήηεζε ηνπ θιάδνπ
πνπ γλσξίδεη κεγάιε άλζεζε. Η πιεζώξα ησλ θαηλνηνκηώλ πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ
από ηνπο ηνκείο ηεο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο, ηεο ΦΒ ηερλνινγίαο παξαγσγήο θαη
ηεο ειηνζεξκίαο ζπκπιεξώλεηαη κε έλα εθηελέο πξόγξακκα παξάιιεισλ
εθδειώζεσλ.
Σηηο ηξεηο εκέξεο ηεο δηνξγάλσζεο πξνβιέπεηαη όηη ζα ελεκεξσζνύλ πάλσ από
75.000 θιαδηθνί επηζθέπηεο από 150 ρώξεο ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δθζεζηαθνύ
Οξγαληζκνύ ηνπ Μνλάρνπ ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ηεο
ειηαθήο ελέξγεηαο.
O Όκηινο Solar Cells Hellas ζα ζπκκεηέρεη σο εθζέηεο γηα 5ε θνξά ζην πεξίπηεξν
179 ζηελ Αίζνπζα Α2 θαη ζα παξνπζηάζεη ην επξύ θάζκα ΦΒ πξντόλησλ πνπ
δηαζέηεη θαη νινθιεξσκέλσλ ελεξγεηαθώλ ιύζεσλ πνπ παξέρεη.
Σρεηηθά κε ηνλ Όκηιν Solar Cells Hellas:
Ο Όκηινο Solar Cells Hellas δηαζέηεη από ην 2007 θαζεηνπνηεκέλεο κνλάδεο
παξαγσγήο θσηνβνιηατθώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηα πςειόηεξα δηεζλή
πξόηππα (IEC&ISO) γηα ηελ παξαγσγή δηζθίσλ ππξηηίνπ, ΦΒ ζηνηρείσλ θαη
πιαηζίσλ, κε εηήζηα ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα 80MW. ΦΒ πξντόληα έρνπλ
ήδε εμαρζεί ζε δηάθνξεο ρώξεο, όπσο Ιηαιία θαη Ιζπαλία.
Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζηελ πινπνίεζε έξγσλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ
Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), ζπκπεξηιακβάλνληαο ηερληθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο,
ιύζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, θαζώο θαη ζρεδηαζκό, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη
ζπληήξεζε ΦΒ εγθαηαζηάζεσλ, έρνληαο ζπλδέζεη ήδε 3ΜWζην δίθηπν. Γηαρεηξίδεηαη
ραξηνθπιάθην ΦΒ έξγσλ πνπ θζάλεη ηα 290 MW ζε νιόθιεξε ηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα.
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