Ολοκλήρωση της Νέας Μονάδας Παραγωγής ΦΒ Πλαισίων
Tέζεθε κε επηηπρία ζε πιήξε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ε λέα απηνκαηνπνηεκέλε
γξακκή ζπλαξκνιόγεζεο ΦΒ Πιαηζίσλ ζην ηδηόθηεην εξγνζηάζην ηνπ Οκίινπ Solar
Cells Hellas, απμάλνληαο ηε ζπλνιηθή εηήζηα δπλακηθόηεηα ηνπ Οκίινπ ζηα 110 MW
εηεζηώο.
Χαξαθηεξηζηηθό είλαη ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, βαζηδόκελε ζε κεραλνινγηθό
εμνπιηζκό ηειεπηαίαο γεληάο, ελώ θύξηα έκθαζε δόζεθε ζηελ αζθάιεηα εξγαζίαο θαη
ζηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ.
Η λέα γξακκή παξαγσγήο απνηειείηαη κεηαμύ άιισλ από κηα πιήξσο
απηνκαηνπνηεκέλε κεραλή ζπγθόιιεζεο απνηεινύκελε από ζύγρξνλα ξνκπόη, ελώ
γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηνλ πνηνηηθό έιεγρν ησλ ΦΒ Πιαηζίσλ γίλνληαη δνθηκέο ζε
ζάιακν κε 3 ζεξκηθέο θάκεξεο, πνπ ζπληεινύλ ζηε ζεκαληηθή κείσζε απσιεηώλ
ξεύκαηνο, επηηπγράλνληαο ηε κέγηζηε απόδνζε ηνπο.
Η επέλδπζε, ε νπνία ζπλεηζθέξεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ηνπ Οκίινπ,
αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο απαζρόιεζεο θαη απνδεηθλύεη γηα αθόκε κηα
θνξά ηελ ηθαλόηεηα επειημίαο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ Οκίινπ Solar Cells Hellas ζηηο
αλάγθεο ηηο αγνξάο κε πςειήο πνηόηεηαο πξντόληα, ηελ άκεζε παξάδνζε απηώλ θαη
ηελ ηερληθή ηνπο ππνζηήξημε, ελώ πξνζβιέπεη ζηε ζπλέρηζε ηεο δπλακηθά αλνδηθήο
πνξείαο ηνπ θαη ην ηξέρνλ έηνο.
Ο Όκηινο Solar Cells Hellas κε ζηόρν ηε ζπλερή δηεύξπλζε ηεο παξαγσγηθήο
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απνδπλακώλνληαο ηνλ πςειό βαζκό εμάξηεζεο από πξνκεζεπηέο, εληζρύνληαο
πεξαηηέξσ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπ ζέζε ζηελ αγνξά. Ο Όµηινο ραξαθηεξίδεηαη από
έλα ηζρπξό, ζύγρξνλν θαη θαζεηνπνηεµέλν ζρήµα ην νπνίν πξνζδίδεη ζηνλ απόιπην
έιεγρν ηνπ θύθινπ παξαγσγήο, ηε δπλαηόηεηα παξέµβαζεο ζε όια ηα ζηάδηα θαη
ηέινο ηε κείσζε ηνπ βηνκεραληθνύ θόζηνπο.
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.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα: www.schellas.gr

