Εμπορική Συνεργαςία Ομίλου Solar Cells Hellas & Satcon
Ο Όμιλοσ Solar Cells Hellas πρόκειται να προχωριςει ςτθν ανάπτυξθ ενόσ χαρτοφυλακίου
ΦΒ ζργων, το οποίο αποτελείται από 120MW ιδιόκτθτων και 80MW ζργων πελατϊν του
ςτθν Ελλάδα και τθ Βουλγαρία, για τθν περίοδο 2011-2014.
Για τθν καταςκευι των ΦΒ Πάρκων πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ΦΒ Πλαίςια παραγωγισ
τθσ Solar Cells Hellas, πιςτοποιθμζνα κατά τα διεκνι πρότυπα IEC6215 & IEC61730,
κατάλλθλα για εφαρμογζσ μεγάλθσ και μικρισ κλίμακασ.
Όςον αφορά ςτουσ μετατροπείσ, δεδομζνου ότι θ τεχνολογία αυτι δεν ζχει αναπτυχκεί
ςτθν Ελλάδα, ο Όμιλοσ Solar Cells Hellas επζλεξε να προχωριςει ςε ςυνεργαςία με τθν
Καναδικι εταιρεία Satcon, κακιςτϊντασ τθν ςτρατθγικό εταίρο του ςτισ επερχόμενεσ ΦΒ
εγκαταςτάςεισ.
Επιπλζον, θ προμικεια των βάςεων ςτιριξθσ και των καλωδίων, ζχει προγραμματιςτεί ωσ
επί το πλείςτον να γίνει από τθν Ελλάδα, ςτθρίηοντασ ζτςι τθν τοπικι αγορά.
Στο πλαίςιο τθσ ανωτζρω ςυνεργαςίασ, Μθχανικοί τθσ Solar Cells Hellas κα εκπαιδευτοφν
και κα πιςτοποιθκοφν από τθν Satcon ςτθν ςυντιρθςθ των μετατροπζων τθσ,
διαςφαλίηοντασ ζτςι τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ αποτελεςματικισ λειτουργίασ των ΦΒ
ςυςτθμάτων που πρόκειται να εγκαταςτακοφν.
Περαιτζρω, ο Όμιλοσ Solar Cells Hellas κα αποτελεί ςτο εξισ ςτρατθγικό ςυνεργάτθ τθσ
Satcon για τθν προμικεια του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ για τθν υλοποίθςθ ΦΒ ζργων
εταιριϊν πελατϊν τθσ τόςο ςτον Ελλθνικό όςο και ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο .
Σχετικά με τον Solar Cells Hellas: Ο Όμιλοσ εταιρειϊν Solar Cells Hellas ειςιλκε δυναμικά
ςτον κλάδο των ΦΒ δθμιουργϊντασ τθν πρϊτθ και μεγαλφτερθ κακετοποιθμζνθ
βιομθχανικι μονάδα παραγωγισ, διςκίων πυριτίου (wafers), ΦΒ ςτοιχείων (solar cells) και
ΦΒ πλαιςίων (panels) ςτθν Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, ςυνολικισ δυναμικότθτασ 80MWp
ετθςίωσ. Εκτόσ από τθ βιομθχανικι παραγωγι, ο Όμιλοσ δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι
υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν υλοποίθςθσ ζργων ΑΠΕ. Ειδικότερα, οι υπθρεςίεσ
περιλαμβάνουν κατάρτιςθ τεχνοοικονομικϊν μελετϊν ενεργειακϊν ζργων, παροχι λφςεων
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ κακϊσ και ςχεδιαςμό, καταςκευι και λειτουργία ΦΒ πάρκων
(web site: www.schellas.gr).
Σχετικά με Satcon: Η Satcon αναπτφςςει καινοτόμεσ λφςεισ μετατροπισ ενζργειασ και
παρζχει υπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ ςυςτθμάτων για εγκαταςτάςεισ ΑΠΕ. Διακζτοντασ το
ευρφτερο φάςμα τιμϊν απόδοςθσ, οι μετατροπείσ Satcon ςυνιςτοφν κρίςιμθ γζφυρα
μεταξφ των κακαρϊν πθγϊν ενζργειασ και των μεγάλθσ κλίμακασ δικτφων ενζργειασ,
βοθκϊντασ τισ εταιρείεσ να ανταποκρικοφν ςτθν αυξανόμενθ ηιτθςθ για κακαρζσ πθγζσ
ενζργειασ με απαράμιλλθ αποτελεςματικότθτα και κερδοφορία. (Web site:
www.satcon.com).

