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Σελίδα 1

Φωτοβολταϊκά Συστήµατα
Ηλεκτρικό ρεύµα από ηλιακή ενέργεια
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Σελίδα 2

Schüco

Το µέλλον έχει ήδη ξεκινήσει
Ηλεκτρικό ρεύµα από ηλιακό φως - µε τα
φωτοβολταϊκά συστήµατα της Schüco
εκµεταλλεύεστε την ισχύ του ήλιου στον
οικιακό τοµέα. Χωρίς ρύπους, αθόρυβα, άµεσα
και αποδοτικά. ∆ιάφορα κρατικά προγράµµατα
επιδότησης µε οικονοµικά κίνητρα,
διευκολύνουν την είσοδο σας στην νέα
ενεργειακή εποχή. Οι ενδείξεις είναι ευνοϊκές
για ένα µέλλον, όπου η ηλιακή ενέργεια θα
παίζει πρωταρχικό ρόλο στη ζωή µας.
Τα αποθέµατα συµβατικών πηγών ενέργειας
συνεχώς µειώνονται και οι τιµές στην αγορά
ενέργειας ολοένα και αυξάνονται.
Ακόµη και για την πολιτεία αποτελεί πλέον η
εκµετάλλευση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έναν πρωταρχικό στόχο για τις επόµενες

∆ιαστάσεις:
Μέγεθος κυψέλης:
Τύπος κυψέλης:
Iσχύς:

2152 x 1252 x 93 mm
125 x 125 mm
Πολυκρυσταλλικός
PMPP = 325 Wp (-0% / +5%)

δεκαετείες. Και αυτό γιατί τα αποθέµατα των
παραδοσιακών µορφών ενέργειας φτάνουν
στο τέλος τους. Αντιθέτως η µετατροπή του
ηλιακού φωτός σε ηλεκτρική ενέργεια έχει
ανεξάντλητο δυναµικό. Παρόλο που όλο και
περισσότεροι αποφασίζουν να αξιοποιήσουν
την ηλιακή ενέργεια, το µεγαλύτερο µέρος των
οροφών και των επιφανειών κτιρίων, όπου
µπορούν να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά
συστήµατα, µένουν σήµερα χωρίς να
αξιοποιούνται. Μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση
αποτελεί κατά πρώτο λόγο µια επένδυση στο
µέλλον, για ένα καθαρότερο περιβάλλον. Για
µεγαλύτερη ανεξαρτησία και για µία καλύτερη
ζωή για τις σηµερινές αλλά και για τις
επόµενες γενεές.

Σύνδεση:
Πιστοποιητικά:

2 x 1,5 m καλωδίου
µε συνδετικά MC (τύπου 3)
DIN EN 61215 (IEC 61215)
Κατηγορία προστασίας II

Φωτοβολταϊκά Λειτουργούν τόσο απλά...
Ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο αποτελείται από
ένα πλήθος φωτοβολταϊκών κυψελών. Το
ηλιακό φώς πέφτει πάνω στις κυψέλες και
µέσω της κίνησης των ηλεκτρονίων, µέσα στο
υλικό, αναπτύσσεται µία ηλεκτρική τάση και
κατά συνέπεια υπάρχει ροή ηλεκτρικού
ρεύµατος. Μέσω εσωτερικών ηλεκτρικών
συνδέσεων µεταφέρεται το παραγόµενο

ηλεκτρικό ρεύµα στο τελικό άκρο σύνδεσης.
Κατόπιν οδηγείται στους µετατροπείς, όπου
γίνεται η µετατροπή του ηλιακά παραγόµενου
συνεχούς ρεύµατος σε εναλλασσόµενο
ρεύµα, συµβατό µε το δίκτυο.
Το ηλιακό αυτό ρεύµα µπορούµε πλέον να το
καταναλώσουµε ή να το διοχετεύσουµε, έναντι
αµοιβής, στο ηλεκτρικό δίκτυο.

quark 21879

02/05/06 13:37

Σελίδα 3

Schüco

Η υψηλότερη ισχύς για τις
ενεργειακές σας ανάγκες
Κατά τη διαστασιολόγηση της δικής σας "µονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας", µπορείται να
επιλέξετε µεταξύ των φωτοβολταϊκών πλαισίων
των σειρών Standard ή Premium. Και τα δύο
µοντέλα χαρακτηρίζονται από τον υψηλό
συντελεστή απόδοσης καθώς και από την αντοχή
τους κάτω από τις χειρότερες καιρικές συνθήκες.

▼

Υψηλή ισχύς
ανά επιφάνεια

▼

Εύκολη συναρµολόγηση
και ασφαλής λειτουργία

▼

Μεταβλητή προσαρµογή,
υψηλή αισθητική

Εναλλακτικές λύσεις στον τρόπο
ενσωµάτωσης των πλαισίων στο κτίριο

▼

Μεγάλη ευελιξία

Πλήρες ενιαίο σύστηµα

▼

Ειδικά όταν µιλάµε για ηλεκτρικό ρεύµα, ο παράγοντας "ασφάλεια" είναι ακόµα πιο σηµαντικός.
Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα της Schüco θέτουν
και σε αυτό το θέµα τον πήχη πολύ ψηλά.
Οι συνδέσεις πολλαπλών επαφών µε προεγκατεστηµένα συνδετικά, µε κατηγορία προστασίας IP
65, είναι µονωµένες βάσει των πιο αυστηρών
προδιαγραφών. Έτσι αφενώς δεν διαπερνάει
υγρασία στο εσωτερικό και αφεταίρου δεν έχουµε
διαρροή ρευµάτων. Τα ίδια δεδοµένα ισχύουν
φυσικά και για τους µετατροπείς καθώς και για
όλα τα υπόλοιπα συνδετικά στοιχεία. Και το
καλύτερο από όλα: Όλος ο εξοπλισµός έχει
κατασκευαστεί µε την καλύτερη δυνατή σχεδίαση
για εύκολη τοποθέτηση και γρήγορη
συναρµολόγηση.

Υψηλή λειτουργικότητα
και ασφάλεια

Πλαίσια υψηλής απόδοσης

Απροβληµάτιστη σύνδεση µε
προεγκατεστηµένα συνδετικά
∆υνατότητα επιλογής διαφορετικών
χρωµατισµών

Εξαρτήµατα που συνδυάζονται
τέλεια µεταξύ τους
Συνδέσεις πολλαπλών
επαφών:
Χάρη στα προεγκατεστηµένα
συνδετικά (τύπου MC) µπορεί να
γίνει η σύνδεση των φωτοβολταϊκών πλαισίων πολύ γρήγορα και
χωρίς κίνδυνο λανθασµένης
πολικότητας.

Μετατροπέας SIEMENS
SITOP Solar
Σε αποκλειστική συνεργασία µε
τη Siemens σχεδιάστηκε ένα νέο
σύστηµα µετατροπέων που
λειτουργεί βάσει της αρχής
Master-Slave δίνοντας µεγάλη
ευελιξία συνδυασµών ισχύος για
την καλύτερη δυνατή διαστασιολόγηση της Φ/Β γεννήτριας.
Επίσης o Master έχει
ενσωµατωµένη οθόνη ελέγχου
των βασικών λειτουργιών.
Όλα τα δεδοµένα µπορούν να
µεταφερθόυν µέσα από θύρες
επικοινωνίας RS232 σε έναν
υπολογιστή ή να απεικονιστούν
σε µία µεγάλη οθόνη.

Σύστηµα τοποθέτησης
PV Light:
Πολυλειτουργικό και ευέλικτο
σύστηµα τοποθέτησης για
σχεδόν όλα τα Φ/Β πλαίσια της
αγοράς µε δυνατότητα ενσωµάτωσης σε κεραµοσκεπή, σε
επίπεδη επιφάνεια ή σε
πρόσοψη.
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Schüco §‡ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ
∏ Û¯Â‰›·ÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Schüco
ÂÁÁ˘¿Ù·È ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ì›· Ï‹ÚË Î·È
ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ·ﬁÏ˘Ù· Û˘Ó‰˘·˙ﬁÌÂÓË
ÛÂÈÚ¿ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ ÁÈ· ﬁÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù·
ÙÔ˘ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓﬁ˜ ÎÙÈÚ›Ô˘.

ñ ¶·Ú¿ı˘Ú· Î·È Ì·ÏÎÔÓﬁÔÚÙÂ˜ ·ﬁ
Û˘ÓıÂÙÈÎﬁ, ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Î·È ¯¿Ï˘‚·
ñ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÚÔÏÒÓ
ñ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ·Ú·ı‡ÚˆÓ Î·È ÚÔÏÒÓ
ñ ∞›ıÚÈ· Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
ñ ª·ÏÎﬁÓÈ· Î·È ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
ñ ∂ÍÒÔÚÙÂ˜ ·ﬁ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Î·È Û˘ÓıÂÙÈÎﬁ
ñ ™Ù¤Á·ÛÙÚ·
ñ ™Ù¤Á·ÛÙÚ· ÁÈ· ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ·
(Carports)
ñ £ÂÚÌÈÎ¿ Î·È ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Î¿ ËÏÈ·Î¿
Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·
ñ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·˜, ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÎÏÔ‹˜

∆Ô Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
∂ÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Î·
Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ë Schüco ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ
Î·È ËÏÈ·Î¿ ıÂÚÌÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·
˘„ËÏ‹˜ ·ﬁ‰ÔÛË˜ ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË
Î·È ˙ÂÛÙﬁ ÓÂÚﬁ ¯Ú‹ÛË˜. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÂ ¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜
ÙÚﬁÔ˘˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË˜: ø˜
ÔÏﬁÎÏËÚË ÛÙ¤ÁË Î·È Ù· ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤Ó· ÛÙËÓ ÛÙ¤ÁË Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂ
È‰È·›ÙÂÚ· ÏÂÙ‹ ﬁ„Ë. ∆· Â› ÙË˜
ÛÙ¤ÁË˜ Î·È Ù· Â› Â›Â‰Ë˜
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÌÂÓ·
Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂ ·ÓÂ‡ÎÔÏË
Û˘Ó·ÚÌÔÏﬁÁËÛË ÛÂ ‹‰Ë ¤ÙÔÈÌÂ˜
ÔÚÔÊ¤˜. ∫·È Ù· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¿
Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ì·ÏÎﬁÓÈ· Î·È
ÛÙ¤Á·ÛÙÚ· Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È
Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÂÚ¤ˆÛË˜ ÛÂ
˘·ÏÔÂÙ¿ÛÌ·Ù·. ªÂ Ì¤ÁÈÛÙË
ÌÂÙ·‚ÏËÙﬁÙËÙ· ÛÂ ÙÔÔı¤ÙËÛË
Î·È Û˘Ó·ÚÌÔÏﬁÁËÛË. √ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ ÙË˜ Schüco Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ
ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ

ŸÏ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ﬁ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ¯¿Ï˘‚· Î·È Û˘ÓıÂÙÈÎﬁ,
Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ë SCHÜCO ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·ﬁ ˘„ËÏ‹
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ Î·È ·ﬁ ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÈﬁÙËÙ·.
∆ÂÏÂÈﬁÙËÙ·, ÔÌ·‰ÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ‹
‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙË
West McLaren Mercedes ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Î·È ÙËÓ
˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙË˜ SCHÜCO International ÁÈ· ÚˆÙÔÔÚ›·.

Û¯Â‰È·ÛÌﬁ, ‰È·ÛÙ·ÛÈÔÏﬁÁËÛË,
ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜
ÂÈ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜.¶ÏËÚÔÊÔÚËıÂ›ÙÂ
ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜
ÂÎ‰Ô¯¤˜ Î·È Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·
ÙˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜
Schüco. ŸÔÈÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ·Ó
ÂÈı˘ÌÂ›ÙÂ, Ù· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ
ËÏÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ Schüco
Û·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜
¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ·ﬁ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ RAL
‹ ÛÂ ·ÓÔ‰ÈÔÌ¤ÓÔ˘˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ∆· Ï·›ÛÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·Ú·‰ÔıÔ‡Ó, ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÂÈı˘Ì›·
Û·˜, ¤ÙÔÈÌ· ‚·ÌÌ¤Ó·.

∏ Schüco ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›
ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜:

™˘ÓıÂÙÈÎﬁ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ
Â·Ó·Î·ÙÂÚÁ·Û›·˜ ˘ÏÈÎÔ‡

∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÈ˜
Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔÛﬁ„ÂˆÓ
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