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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Οµιλος Solar Cells Hellas
Ο όµιλος εταιρειών Solar Cells Hellas λειτουργεί
από το 2006 και διαθέτει βιοµηχανικές
µονάδες παραγωγής δισκίων πυριτίου
(wafers), ηλιακών κελιών (solar cells) και
φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πλαισίων (panels) στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών και
τη Θήβα. Εξαγωγές ηλιακών κελιών έχουν ήβη πραγµατοποιηθεί
σε χώρες Tns Ευρώπης, ενώ ο όµιλος προχώρησε το 2011 σε επέκταση
tns παραγωγικής του δυναµικότητας µε µία νέα αυτοµατοποιηµένη
γραµµή παραγωγής Φ/Β πλαισίων 35 MW ετησίως, στη
Θήβα, αυξάνοντας τη συνολική δυναµικότητα σε 80 MW ετησίως.
Επιπλέον, ο όµιλοε δραστηριοποιείται στην παροχή υψηλής ποιότητας
επαγγελµατικών λύσεων για την υλοποίηση έργων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που περιλαµβάνουν υπηρεσίες εκπόνησης
τεχνοοικονοµικών µελετών για ενεργειακά έργα, καθώς και σχεδιασµό,
προµήθεια εξοπλισµού, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση
Φ/Β εγκαταστάσεων. To 2011 ο όµιλος ολοκλήρωσε και συνέδεσε
µε το δίκτυο Φ/Β έργα ισχύος άνω των 27 MW,ενώ διαχειρίζεται
χαρτοφυλάκιο Φ/Β έργων συνολικής ισχύος άνω των 400 MW σε
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Ο όµιλος Solar Cells Hellas είναι µέλος του ΣΕΦ(Σύνδεσµος Εταιρειών
Φωτοβολταϊκών) και του ΣΕΒΦΏ(Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών
Φωτοβολταϊκών). Παράλληλα, ως µέλος τπε EPIA (European Photovoltaic
Industry Association) και του Ελληνογερµανικού Εµπορικού
και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου συµµετέχει ενεργά στη διεθνή
δραστηριότητα στον κλάδο των φωτοβολταϊκών.
Με γνώµονα τη διασφάλιση τπε ποιότητας, την ασφάλεια του προσωπικού
και την προστασία του περιβάλλοντος, n Solar Cells Hellas
έχει πιστοποιηθεί κατά τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ISO9001:2008
(Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας), 14001:2004 (Σύστηµα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης) και 0HSAS 18001 (Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγιεινής
και Ασφάλειας στην Εργασια), κατά τα ΕΝ IEC61215:2005 ed.2
και ΕΝ IEC61730:2007 part I & II για τα Φ/Β πλαίσιο, ενώ πρόσφατα
εντάχθηκε στην κοινότητα των "Strongest Companies in Greece"
της ICAPGroup, επιβεβαιώνοντας την υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.
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