cell

Επενδύστε με
χρόνια
αυτονομία σε
ηλεκτρικό ρεύμα έως και

εγγύηση
απόδοσης έως και
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Υπηρεσίες

cell

Το εξειδικευμένο τμήμα φωτοβολταϊκών συστημάτων και Ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) της
υπηρεσίας KGreencell, με τεράστια εμπειρία στον τομέα της μελέτης και εφαρμογής τεχνολογιών ενέργειας,
παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι δυνατόν να σας εξασφαλίσουν
απόλυτη ενεργειακή αυτονομία έως και 100%.
Η υπηρεσία KGreencell σας παρέχει:
Προμήθεια φωτοβολταϊκών συστημάτων τελευταίας γενιάς.
Εκπόνηση μελετών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για κάθε είδους, ιδιωτικό ή δημόσιο κτίριο, εγκαταστάσεις και πάρκα.
Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), παντός ισχύος
και για κάθε χρήση για εξασφάλιση έως και 100% αυτονομίας.
Διεκπεραίωση φακέλων τεκμηρίωσης, αδειοδότησης και δανειοδότησης.
Εγκατάσταση και παράδοση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε πλήρη λειτουργία, από εξειδικευμένο
τεχνικό προσωπικό με το κλειδί στο χέρι.
Δυνατότητα παράλληλης αναβάθμισης θερμομόνωσης και στεγανοποίησης στις οροφές.
Γραπτή εγγύηση έως και 25 χρόνια προϊόντων και απόδοσης.
Υψηλού επιπέδου After Sales Service, υπηρεσιών συντήρησης και online παρακολούθησης για όλα
τα έργα.

Λύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

cell

Σχεδιάζουμε μαζί και σας παρέχουμε, ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο σύνολο λύσεων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, που βρίσκουν εφαρμογή σε επαγγελματικό
& οικιακό επίπεδο:
Ξενοδοχεία
Εκπαιδευτήρια
Noσοκομεία
Βιομηχανίες
Κτίρια γραφείων
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Super market
Δημόσια κτίρια
Ενεργειακά πάρκα
Κατοικίες
2
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Μελέτη & Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

cell
Η KGreencell απολαμβάνει σήμερα
έναν ηγετικό ρόλο και καθολική αναγνώριση από την αγορά,
ως την πλέον ολοκληρωμένη υπηρεσία μελέτης και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς
εφαρμόζει ολιστική προσέγγιση και παροχή λύσεων με το κλειδί στο χέρι, προσφέροντας:
Μελέτη φτιαγμένη στα μέτρα σας: Κάθε κτίριο έχει διαφορετική χρήση, διαφορετική σκίαση,
διαφορετικούς προσανατολισμούς, διαφορετικές ανάγκες στήριξης, θερμομόνωσης και στεγανοποίησης.
Αντίστοιχα και κάθε οικόπεδο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω
κριτήρια η KGreencell σχεδιάζει τη βέλτιστη ποιοτικά λύση για την περίπτωσή σας.
Υψηλή ποιότητα υλικών: Προκειμένου η υψηλή μας ποιότητα στη μελέτη να συμβαδίζει με την ποιότητα
των υλικών, η KGreencell προσφέρει προσιτές τιμές με τον καλύτερο εξοπλισμό της αγοράς. Τα συστήματα
φωτοβολταϊκών που προτείνουμε στις μελέτες μας κατασκευάζονται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές
παγκοσμίως, με εμπειρία εδώ και πολλές δεκαετίες στα μεγαλύτερα έργα σε όλο τον κόσμο. Όλα τα
συστήματα είναι νέας γενιάς.
Άρτια και προσεγμένη εγκατάσταση χωρίς προβλήματα στεγανοποίησης: Η ομάδα εγκατάστασης της
KGreencell αποτελείται από εξειδικευμένους ηλεκτροτεχνίτες αλλά και τεχνίτες μόνωσης και καθοδηγείται
από ομάδα Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Πολιτικών μηχανικών που επιβλέπει όλες τις φάσεις
κατασκευής.
Σε επίπεδο υποστήριξης η KGreencell αναλαμβάνει πλήρως όλες τις διαδικασίες τεκμηρίωσης, διεκπεραίωση
φακέλων αδειοδότησης και δανειοδότησης.

Μελέτη ενεργειακού συμψηφισμού

cell

Η KGreencell υποστηρίζει τους επαγγελματίες και οικιακούς καταναλωτές στις διαδικασίες μελέτης και έκδοσης
άδειας Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net Metering), δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παράγουν ένα μέρος ή το
σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν, εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη του
κτιρίου τους ή στο οικόπεδο.
Η ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα καταγράφεται από ένα μετρητή του διαχειριστή (π.χ. ΔΕΗ,
κτλ.) και διαχέεται στο δίκτυο. Η ενέργεια που καταναλώνεται είναι ήδη γνωστή και μετριέται όπως και πριν. Η
διαφορά των δυο μετρητών χρεώνεται στον καταναλωτή όταν καταναλώνει περισσότερο από όσο παράγει
και έτσι εξασφαλίζει πολύ μεγάλη οικονομία.
Με τον τρόπο αυτό ο καταναλωτής γίνεται σχεδόν ανεξάρτητος ενεργειακά, ενώ δεν τον επηρεάζουν οι
μελλοντικές αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, αντιθέτως οφελείται ακόμα περισσότερο σε περίπτωση
μελλοντικών αυξήσεων. Παράλληλα, με το κατάλληλο φωτοβολταϊκό σύστημα ο ενεργειακός επενδυτής
μπορεί να καλύψει και άλλες ανάγκες του, όπως η θέρμανση και η ψύξη με τη χρήση αντλίας θερμότητας, αλλά
ενδεχομένως και τα καύσιμα των μετακινήσεων του με τη χρήση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, εξασφαλίζοντας
ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση και ουσιαστικά ένα πολύ σοβαρό
προσθετό οικονομικό πόρο.
3
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Εγγύηση
cell
Για αυτό τον λόγο προσφέρουμε:
Η KGreencell προσφέρει φωτοβολταϊκά συστήματα των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών παραγωγών. Προτεραιότητές μας είναι η απόδοση και η αξιοπιστία.
Τα συστήματα μας είναι κατασκευασμένα για να διαρκούν. Την ίδια προσέγγιση έχουμε και στην εξυπηρέτηση πελατών. Στεκόμαστε πάντα δίπλα στους
πελάτες μας και εγγυόμαστε ηλιακή ενέργεια με συνεπή υψηλή απόδοση.

έως
εγγύηση
προϊόντος

25

εγγύηση
απόδοσης

χρόνια

Η KGreencell καλύπτει 100% τα έξοδα που σχετίζονται με την αντικατάσταση
ελαττωματικού πάνελ καλυπτόμενο από τις εγγυήσεις. Από τα έξοδα
αντικατάστασης έως τα έξοδα μεταφοράς για την παραλαβή του νέου αλλά
και του ελαττωματικού πλαισίου. Και φυσικά καλύπτουμε εξολοκλήρου το
κόστος εργασιών απεγκατάστασης του ελαττωματικού και εγκατάστασης
του νέου πάνελ!

Συντήρηση & Πιστοποίηση

cell

Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι μια αποδοτική, έξυπνη και οικολογική επένδυση.
Κανένα όμως σύστημα εκτεθειμένο στον ήλιο και στις καιρικές συνθήκες δεν λειτουργεί τέλεια και απρόσκοπτα
για 25 έτη, χωρίς να εκτελείται περιοδικός έλεγχος, συντήρηση και καθαρισμός.
Το τμήμα του After Sales Service της KGreencell αναλαμβάνει την εκτέλεση συντήρησης κάθε εξάμηνο ή
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής που προσφέρουμε ελέγχονται από
φορέα πιστοποίησης. Σε κάθε συντήρηση γίνεται πλήρης έλεγχος της εγκατάστασης, ελέγχονται όλα τα
φωτοβολταϊκά πάνελ για την λειτουργία τους και την απόδοσή τους, οι βάσεις στήριξης, οι πίνακες, τα inverter,
οι καλωδιώσεις , οι επαφές, οι γειώσεις, οι μονώσεις, τα αντικεραυνικά, κλπ. Μετρούνται αντιστάσεις, ρεύματα,
τάσεις, διαρροές κλπ. και παραδίδεται έντυπο ελέγχου και συντήρησης, στον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού
συστήματος. Επιπλέον της αναφοράς συντήρησης, τηρούμε και βιβλίο επεμβάσεων και συντήρησης για κάθε
σύστημα, όπου φαίνεται το ιστορικό της εγκατάστασης, πότε έγινε συντήρηση τι επεμβάσεις έχουν γίνει, service,
επισκευές, βλάβες, κλπ.
Η KGreencell πρωτοπορώντας προσφέρει σύστημα Online συλλογής και ανάλυσης δεδομένων με ειδικό
πρόγραμμα και με χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Σκοπός είναι η ανίχνευση προβλημάτων στην
παραγωγή ενέργειας αυτόματα και χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση προβλήματος παραγωγής ή απώλειας
της τηλεμετρίας, έχουμε άμεση ενημέρωση με email και μήνυμα στο κινητό μας ώστε να προλάβουμε την
απώλεια ενέργειας το συντομότερο. Έτσι ξενοιάζει και ο ιδιοκτήτης από τη βάσανο της καθημερινής
παρακολούθησης του φωτοβολταϊκού συστήματος και το άγχος.
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Τεχνολογία
cell
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα της KGreencell εξερευνούν
τα όρια της επιστήμης και της μηχανικής, συνδυάζοντας επαναστατικά υλικά με τεχνολογίες αιχμής.
Μια πανίσχυρη μηχανή
Η KGreencell προφέρει φωτοβολταϊκά πάνελ που
αποτελούνται από μονοκρυσταλλικές φωτοβολταϊκές
κυψέλες υψηλής απόδοσης, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων
εξαιρετικά αποδοτικής τεχνολογίας, καθιστώντας τες
δύο φορές πιο ισχυρές, με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
και την καλύτερη απόδοση στην κατηγορία τους.

Πατενταρισμένοι συνδετήρες κυψελών
Η KGreencell προσφέρει πάνελ Γερμανικής τεχνολογίας με πατενταρισμένες διασυνδέσεις των 60 κυψελών που
αυξάνουν την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία και ανεβάζουν την απόδοση ισχύος μέχρι και στα 310 W.
Αποτέλεσμα έως και 5,7% επιπλέον παραγωγή έναντι της συμβατικής τεχνολογίας κρυσταλλικών.
Καλύτερη συμπεριφορά σε αδύναμο φως
Η τεχνολογία των πάνελ της KGreencell λόγω της υψηλότερης ηλεκτρικής απόδοση σε σχέση με τις συμβατικές
τεχνολογίες, τροφοδοτεί σταθερά τις ανάγκες σας ακόμα κι όταν ο ήλιος «κρύβεται».
Ηλιακά πάνελ κατασκευασμένα για επιδόσεις
Τα ηλιακά πάνελ υψηλής απόδοσης της KGreencell έχουν σχεδιαστεί για επιδόσεις σε πραγματικές συνθήκες. Σας
προσφέρουν σταθερή απόδοση ισχύος για δεκαετίες, σε όλες τις συνθήκες, ό,τι κι αν συμβεί.
Νέας τεχνολογίας inverters
Η καταξιωμένη ποιότητα των αντιστροφέων της KGreencell καλύπτει πλέον και την περιοχή χαμηλής ισχύος.
Βάσεις στήριξης για διαχρονική ασφάλεια
Συστήματα στήριξης από αλουμίνιο ή χάλυβα για ταράτσες, στέγες, βιομηχανικές οροφές, πάρκα, στέγαστρα,
ακόμη και για προσόψεις κτιρίων, με απόλυτη ευστάθια και αντοχή στον άνεμο.
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Προϊόντα & ποιότητα
cell
Η ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει η KGreencell ελέγχονται υπό
αυστηρές συνθήκες σε ανεξάρτητα ινστιτούτα δοκιμών και συνοδεύονται
με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και δηλώσεις απόδοσης. Για την
KGreencell όμως, η ποιότητα σημαίνει πολύ περισσότερα από την
εναρμόνιση των φωτοβολταϊκών συστημάτων με ένα απλό βιομηχανικό
πρότυπο. Είναι μεγάλη πρόκληση να παρέχεις σταθερές επιδόσεις για 25
χρόνια, αλλά εμείς στην KGreencell την αντιμετωπίζουμε με χαρά. Είμαστε
πρωτοπόροι στον κλάδο μας και το πάθος μας είναι η δουλειά μας. Αυτός
είναι και ο λόγος που έχουμε δεσμευτεί για ποιότητα και αξιοπιστία χωρίς
συμβιβασμούς με τεχνολογία αιχμής.

Μονοκρυσταλλικά πάνελ υψηλής απόδοσης
Ισχύς έως και 310 W
60 κυψέλες υψηλής απόδοσης
10% πιο ισχυρό από τον μέσο όρο του κλάδου
5% περισσότερη απόδοση σε σχέση με τις συμβατικές τεχνολογίες
Μεγάλη ποικιλία από φινιρίσματα και χρώματα
Διαστάσεις [mm]

Βάρος[kg]

1660x990x50

20

Αριθμός κυψελών
60

Σύνδεσμοι
MC4

Πίσω κάλυμμα

Μπροστινό κάλυμμα

Τύπος κυψελών

Εύρος ισχύος

Πολυμερής μεμβράνη

Ηλιακό γυαλί (TSG)

Μονο-κρυσταλλικό Si

280W - 310W

Αριθμός κυψελών

Σύνδεσμοι

Μονοκρυσταλλικά πάνελ μέσης απόδοσης
Ισχύς έως και 275 W
60 κυψέλες
Μεγάλη ποικιλία από φινιρίσματα και χρώματα
Διαστάσεις [mm]

Βάρος[kg]

1660x990x50

20

60

MC4

Πίσω κάλυμμα

Μπροστινό κάλυμμα

Τύπος κυψελών

Εύρος ισχύος

Πολυμερής μεμβράνη

Ηλιακό γυαλί (TSG)

Μονο-κρυσταλλικό Si

260W - 275W

Γυάλινα φωτοβολταϊκα πάνελ μικρού πάχους
Ισχύς έως και 285 Wμε εγγύηση απόδοσης έως 30 χρόνια
Εξαιρετικά ανθεκτική κατασκευή διπλού γυαλιού 2 Χ 3,2mm
Επιτρέπει καινοτόμες και κομψές εφαρμογές
Διαστάσεις [mm]
1654x984x7
6

Βάρος[kg]
28

Αριθμός κυψελών
60

Σύνδεσμοι
PV-JM601

Πίσω κάλυμμα

Μπροστινό κάλυμμα

Τύπος κυψελών

Εύρος ισχύος

Ηλιακό γυαλί (TSG)

Ηλιακό γυαλί (TSG)

Μονο-κρυσταλλικό Si

275W-285W

YOU

WE

Πολυκρυσταλλικά πάνελ
Ισχύς έως και 260 W
Ανθεκτική κατασκευή
Οικονομία κλίμακας
Εύκολη εγκατάσταση και φροντίδα
Αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα
Διαστάσεις [mm]

Βάρος[kg]

1660x990x50

20

Αριθμός κυψελών
60

Σύνδεσμοι
PV-JM601

Πίσω κάλυμμα

Μπροστινό κάλυμμα

Τύπος κυψελών

Εύρος ισχύος

Πολυμερής μεμβράνη

Ηλιακό γυαλί (TSG)

Πολυ-κρυσταλλικό Si

250W - 260W

Αριθμός κυψελών

Σύνδεσμοι

Φωτοβολταϊκά κεραμίδια
Ισχύς έως και 285 W
Ηλιακά κεραμίδια που ενσωματώνονται εύκολα
στη στέγη
Κομψή και μοντέρνα σχεδίαση που αναδεικνύουν
την αισθητική του σπιτιού σας
Διαστάσεις [mm]

Βάρος[kg]

1660x990x36

19

60

MC4

Πίσω κάλυμμα

Μπροστινό κάλυμμα

Τύπος κυψελών

Εύρος ισχύος

Πολυμερής μεμβράνη

Ηλιακό γυαλί (TSG)

Μονο-κρυσταλλικό Si

280W - 285W

Υβριδικό πάνελ
Ένα προϊόν, δύο τύποι ενέργειας.
Αξιοποιεί τη θερμότητα που συγκεντρώνεται στη στέγη
για να σας προσφέρει ζεστό νερό.
Ισχύς ως 285 W και… τίποτα δεν πάει χαμένο.
Διαστάσεις [mm]

Βάρος[kg]

1660x990x51

21

Αριθμός κυψελών
60

Σύνδεσμοι
MC4

Πίσω κάλυμμα

Μπροστινό κάλυμμα

Τύπος κυψελών

Εύρος ισχύος

Πολυμερής μεμβράνη

Ηλιακό γυαλί (TSG)

Μονο-κρυσταλλικό Si

275W - 285W
7
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Προτάσεις
cell

Ξενοδοχεία
& Νοσοκομεία
Μονοκρυσταλλικά πάνελ
υψηλής απόδοσης 300-310W
Υψηλές επιδόσεις, στιβαρή κατασκευή, ιδανικό για εγκαταστάσεις με υψηλή ζήτηση ενέργειας

Βιομηχανίες
& Bιοτεχνίες
Μονοκρυσταλλικά πάνελ
υψηλής απόδοσης 275-290W
Value for money, σταθερή
παραγωγή, ιδανικό για μεγάλης
κλίμακας εγκαταστάσεις

Φωτοβολταϊκά
Πάρκα
Πολυκρυσταλλικά πάνελ
255-260W
Αξιόπιστη λειτουργία, συνέπεια
αποδόσεων, ιδανικό για έργα
μεγάλης κλίμακας σε χωράφια &
οικόπεδα.
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Κτίρια γραφείων
Δημόσια Κτίρια
& Parking
Γυάλινα φωτοβολταϊκα πάνελ
μικρού πάχους 275-285 W
Εξαιρετική αντοχή σε αντίξοες
συνθήκες, δυνατότητα ευελιξίας
στην εγκατάσταση, ιδανικό για
κτίρια/προσόψεις

Super market &
εμπορικά
καταστήματα
Μονοκρυσταλλικά πάνελ
υψηλής απόδοσης 280-295W
Άρτια εμφάνιση, μέγιστη απόδοση ανά m², ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους.

Κατοικίες
= Μονοκρυσταλλικά πάνελ
υψηλής απόδοσης 280-295W
= Φωτοβολταϊκά κεραμίδια
275-285 W
= Υβριδικό πάνελ 275-285W

Επιλογή ανάμεσα από πληθώρα
λύσεων με άψογη αισθητική,
ασφαλής λειτουργία, ιδανικό για
κατοικίες
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Παραδείγματα εξοικονόμησης
cell
Εμπορικό φωτοβολταϊκό
Η επιχείρηση του παραδείγματος έχει ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 30MWh. Εγκαθιστώντας
ένα Φ/Β σύστημα 20kW καλύπτει πλήρως την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο χρόνος απόσβεσης του Φ/Β συστήματος, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα χωρίς να υπάρξει κάποια
σημαντική αλλαγή στην ενεργειακή συμπεριφορά της εταιρίας ή στο τιμολόγιο της ΔΕΗ, γίνεται σε περίπου
5.5 χρόνια. Σε βάθος χρόνου 25ετίας η συνολική καθαρή εξοικονόμηση που προσφέρει το Φ/Β σύστημα
φτάνει τις 137.000€.
Σε περίπτωση αύξησης του τιμολογίου της ΔΕΗ η περίοδος αποπληρωμής του Φ/Β συστήματος μειώνεται
σημαντικά.

Ενέργεια (kwh)

Ενεργειακό Ισοζύγιο
Παραγωγή Φ/Β
Κατανάλωση
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡΤ. ΑΠΡ. ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΟΚΤ.
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χρόνια

ΝΟΕ. ΔΕΚ.

YOU

WE

Η εγκατάσταση εμπορικών φωτοβολταϊκών επιδοτείται από τα αναπτυξιακά
προγράμματα ΕΣΠΑ καθιστώντας την επένδυση ακόμη πιο συμφέρουσα!

Οικονομική εξέλιξη εμπορικού Φ/Β συστήματος
0,0%

250.000,00

0,5%
1,0%

200.000,00

2,0%
3,0%

150.000,00
100.000,00
50.000,00

ETH
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4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

50.000,00
Ετήσια αύξηση (kWh)

0,00%

0,50%

1,00%

2,00%

3,00%

Καθαρή Εξοικονόμηση Πόρων στην 25ετία

108.000,00

115.000,00

122.000,00

138.000,00

158000,00

Συνολική εξοικονόμηση στην 25ετία

137.000,00

144,000,00

151.000,00

167.000,00

185,000,00

16,00%

16,00%

16,00%

17,00%

18,00%

6,64

5,6

5,57

5,55

5,52

Βαθμός απόδοσης επένδυσης IRR
Xρόνια απόσβεσης

Διάγραμμα ταυτοχρονισμού εμπορικού Φ/Β συστήματος
300.000,00

3,0%
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100% ταυτοχρονισμός
100.000,00
0% ταυτοχρονισμός
50.000,00
0,00

ETH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

50.000,00
Κόστος συστήματος 1500€/KW

Ετήσια μείωση απόδοσης Φ/Β συστήματος 0,7%

100% ίδια κεφάλαια

Ετήσια κόστος αύξησης ηλεκτρικής ενέργειας 0-3%

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 33MWh - 1ο έτος

Ταυτοχρονισμός Παραγωγής - Κατανάλωσης 0-100%
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Παραδείγματα εξοικονόμησης
cell
Οικιακό φωτοβολταϊκό
Η οικογένεια του παραδείγματος έχει ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 4.500kWh. Εγκαθιστώντας
ένα Φ/Β σύστημα 3kW καλύπτει πλήρως την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο χρόνος απόσβεσης του Φ/Β συστήματος, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα χωρίς να υπάρξει κάποια
σημαντική αλλαγή στην ενεργειακή συμπεριφορά της οικογένειας ή στο τιμολόγιο της ΔΕΗ, γίνεται σε 7,5
χρόνια. Σε βάθος χρόνου 25ετίας η συνολική καθαρή εξοικονόμηση που προσφέρει το Φ/Β σύστημα φτάνει τις
19.500€.
Σε περίπτωση αύξησης του τιμολογίου της ΔΕΗ η περίοδος αποπληρωμής του Φ/Β συστήματος μειώνεται
σημαντικά

Ενέργεια (kwh)

Ενεργειακό Ισοζύγιο
Παραγωγή Φ/Β
Κατανάλωση
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ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡΤ. ΑΠΡ. ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΟΚΤ.

χρόνια

ΝΟΕ. ΔΕΚ.

WE
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Η εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών επιδοτείται από το πρόγραμμα
Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον καθιστώντας την επένδυση ακόμη πιο συμφέρουσα!

Οικονομική εξέλιξη εμπορικού Φ/Β συστήματος
0,0%

40.000,00

0,5%

35.000,00

1,0%

30.000,00

2,0%

25.000,00

3,0%

20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
ETH
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8
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

50.000,00
Ετήσια αύξηση (kWh)

0,00%

0,50%

1,00%

2,00%

3,00%

Καθαρή Εξοικονόμηση Πόρων στην 25ετία

19.500,00

20.600,00

21.900,00

24.750,00

28.000,00

Συνολική εξοικονόμηση στην 25ετία

26.750,00

27.850,00

29.150,00

32.000,00

35.250,00

10,00%

10,00%

11,00%

12,00%

13,00%

7,37

7,23

7,09

6,86

6,69

Βαθμός απόδοσης επένδυσης IRR
Xρόνια απόσβεσης

Διάγραμμα ταυτοχρονισμού εμπορικού Φ/Β συστήματος
40.000,00

3,0%
30.000,00

20.000,00
100% ταυτοχρονισμός
0% ταυτοχρονισμός

10.000,00

0,00

ETH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

10.000,00
Κόστος συστήματος 1500€/KW+ΦΠΑ

Ετήσια μείωση απόδοσης Φ/Β συστήματος 0,7%

100% ίδια κεφάλαια

Ετήσια κόστος αύξησης ηλεκτρικής ενέργειας 0-3%

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 5MWh - 1ο έτος

Ταυτοχρονισμός Παραγωγής - Κατανάλωσης 0-100%
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cell
Η KGreen ανήκει στον εταιρικό ΟΜΙΛΟ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ και αποτελεί το επιστέγασμα της εξέλιξης της τεχνογνωσίας
του ομίλου και της ηγετικής θέσης του εδώ και 50 χρόνια, στον κλάδο της αειφόρου ανάπτυξης των κατασκευών και
υποδομών, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον του.
Η Krimatoglou Group reengineering ως KGreen αποτελεί το «πράσινο οικοδόμημα» κάτω από το οποίο
στεγάζονται και εκσυγχρονίζονται όλες οι υφιστάμενες υπηρεσίες του ΟΜΙΛΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ, που σχετίζονται με
τον κλάδο των κατασκευών, ενώ παράλληλα πλαισιώνονται από νέες μοντέρνες υπηρεσίες με έμφαση στην
εξοικονόμηση και στη διαχείριση ενέργειας, δημιουργώντας ένα μοναδικό μίγμα από «πράσινες υπηρεσίες 4 ALL».
Η KGreen είναι η εταιρία που:

Αναλύει τις Ανάγκες σας,
Επανασχεδιάζει και
Παρέχει λύσεις με γνώμονα ένα πιο πράσινο και οικονομικό Μέλλον.

Το χαρτοφυλάκιο της KGreen προσφέρει το πιο ολοκληρωμένο φάσμα «πράσινων υπηρεσιών 4 ALL» στην
Ελλάδα, που βρίσκουν εφαρμογή σε επαγγελματικό & σε οικιακό επίπεδο.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
KGreeninsulation Εφαρμογές θερμομόνωσης και στεγανοποίησης
KGreencarbo Τεχνολογία εφαρμογής θερμομονωτικών
ελαφροσκυροδεμάτων CARBOBETON® & CARBONRG®
KGreenmaterials Εμπορία προηγμένων δομικών υλικών
KGreenframe Εμπορία ενεργειακών κουφωμάτων και συστημάτων αλουμινίου
KGreencolor Οικολογικές χρωμοσυνθέσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας
KGreentools Εμπορία και επισκευή εργαλείων επαγγελματικής χρήσης

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤIΡΙΑΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
KGreenpathology Επιθεωρήσεις & πραγματογνωμοσύνες παθολογίας των κατασκευών
KGreenrenovation Δομική ενίσχυση και αποκατάσταση της στατικότητας κατασκευών
KGreengutter Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών
KGreenflooring Κατασκευή βιομηχανικών και σταμπωτών δαπέδων
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
KGreenenergy Παροχή φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας
Kgreenaerion Παροχή φθηνού Φυσικού Αερίου
KGreenclima Εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης
KGreencell Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών net metering
KGreenled Τεχνολογικές λύσεις φωτισμού και αντικατάστασης λαμπτήρων με χρονομίσθωση
KGreenelectro Εμπορία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συστημάτων αυτοματισμού
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
KGreendesign Ανακαίνιση και διακόσμηση επαγγελματικών χώρων και κατοικιών
KGreenacoustic Ηχομόνωση και ακουστικές μελέτες
TΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
KGreenhotel Ξενοδοχειακός επανασχεδιασμός
KGreencity Τεχνική υποστήριξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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TΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
KGreenacademy Επαγγελματική κατάρτιση & πιστοποίηση τεχνικού προσωπικού
χρόνια

1967

370

Ίδρυση
εταιρίας

Προμηθευτές
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Πανελλαδική
κάλυψη

24ωρη
εξυπηρέτηση
πελατών

Σύστημα
Διαχείρισης
Ποιότητας
ISO 9001

Υποστηρίζουμε

Πιστοποιημένο Ενεργό Μέλος
Τεχνικό
Επιστημονικών
Προσωπικό
Οργανισμών
ISO 17024

Εταιρική
Κοινωνική
Ευθύνη

2.480

220

180

Μηχανικούς

Τεχνικές Εταιρίες
και Eργολάβους

Συνεργεία
διαφόρων
ειδικοτήτων

Διαθέτουμε

Εξυπηρετούμε
30.000
προϊόντα

160.000
πελάτες
λιανικής
το χρόνο

Το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα με το
μικρότερο χρόνο παράδοσης των προϊόντων στα χέρια σας.

Τεχνολογικές Λύσεις

φωτοβολταϊκών
συσ τημάτων
ενεργειακού
συμψηφισμού
(net metering)

χρόνια
YOU

WE
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