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Η ηλιακή ενέργεια είναι ακόµα πιο
βέλτιστη χάρη στα συστήµατα
ιχνηλάτησης της Deger.

Το µέλλον της ενέργειας γεννιέται
εκεί που ...καταναλώνεται. Ένα όραµα
που έχει ήδη γίνει πραγµατικότητα για
ορισµένα νοικοκυριά και
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Μικρές,
αποκεντρωµένες µονάδες παραγωγής
ηλιακής ενέργειας, συσκευές
αποθήκευσης ενέργειας µε ένα
σύστηµα διαχείρισης της µπαταρίας,
µπορούν, σε µεγάλο βαθµό, να σας
βοηθήσουν να απελευθερωθείτε από
το δηµόσιο ηλεκτρικό δίκτυο και από
τις συνεχώς αυξανόµενες τιµές της
ηλεκτρικής ενέργειας. Τα πρώτα
συστήµατα αυτονοµίας µε ιχνηλάτες
της DEGER αποδεικνύουν το εξής
απλό: Ναι, ∆ουλεύει.

άρθρο:

Ιωάννης Μαρκόπουλος, PhD

∆ιευθυντής Πωλήσεων της Deger
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« Σαρωτικές αλλαγές στην
ενεργειακή αυτονοµία µε τα νέα

αυτόνοµα συστήµατα MSS της
DEGER »

Τη στιγµή που η αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής συζητείται δηµοσίως, όλο
και πιο πολλοί είναι οι καταναλωτές που διαχειρίζονται µόνοι τους τον
εφοδιασµό τους µε ηλεκτρική ενέργεια.  

Ως εκ τούτου έχουν δύο στόχους: 
α) η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια είναι φιλική προς το περιβάλλον 
β) πλέον υπάρχουν ισχυρά οικονοµικά οφέλη. 

Με µια επένδυση που στοιχίζει λιγότερο από 25.000 ευρώ µια οικογένεια σε
ένα σπίτι µε γραφείο και…. ηλεκτρικά αυτοκίνητα µπορεί εξ ολοκλήρου να
καλύψει τις ανάγκες της µε ηλιακή ενέργεια - καθώς και να παγώσει την τιµή
της ηλεκτρικής ενέργειας στα σηµερινά επίπεδα για … 25 χρόνια. Η Deger
πάντα καινοτόµα και πρωτοπόρα χρησιµοποιεί την τεχνολογία MLD (MAXIMUM
LIGHT DETECTION) αλλά και την τεχνογνωσία της στη φωτοβολταϊκή
τεχνολογία και βελτιστοποιεί την ενεργειακή αυτονοµία µε τη τεχνολογία MSS
(MAXIMUM SOLAR STORAGE). Tα έξι πρώτα MSS συστήµατα είναι ήδη στην
αγορά και απόδοση τους δείχνει ένα πράγµα: η ιδέα αποδίδει.

Το πρόβληµα: Ανοµοιόµορφο προφίλ κατανάλωσης
Από τη µία πλευρά, η αυτονοµία των ιδιωτικών κατοικιών, των διαµερισµάτων
ή ακόµη και ολόκληρων εταιρειών µε ηλιακή ενέργεια στο παρελθόν είχε
αποτύχει, λόγω του θέµατος της αποθήκευσης της παραγόµενης ενέργειας.
Από την άλλη πλευρά, το ανοµοιόµορφο προφίλ φόρτισης των φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων αντίκειται στον απώτερο σκοπό της άµεσης χρήσης της
παραγόµενης ενέργειας. Οι µπαταρίες σε πολλές στιγµές και συνθήκες
ηλιοφάνειας «κουράζονται» λόγω της ζήτησης πολλών Ampere. Και τα δύο
παραπάνω προβλήµατα λύνονται µε τη χρήση της τεχνολογίας MLD και την
εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών του αυτόνοµου συστήµατος σε ένα
ιχνηλάτη. Η DEGER χρόνια τώρα µε τη βελτιστοποιηµένη τεχνολογία της
παρέχει ιχνηλάτες ακόµα και για 1.0 kW φωτοβολταϊκή ισχύ (χρήση Toptracker
8.5) τόσο για την αποτελεσµατική αποθήκευση όσο και για την άµεση
κατανάλωση, προσφέρoντας ένα ισορροπηµένο προφίλ παραγόµενης
πράσινης ενέργειας.
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Τα σταθερά φωτοβολταϊκά συστήµατα φτάνουν στο µέγιστο της παραγωγής
τους γύρω στο µεσηµέρι, αλλά παράγουν σχετικά λίγο πριν και µετά. Αυτό
σηµαίνει ότι το πρωί και το βράδυ, όταν ένα κανονικό νοικοκυριό χρειάζεται
πολλή ηλεκτρική ενέργεια, τα σταθερά συστήµατα συνήθως δεν την
παράγουν. Αυτό δεν συµβαίνει µε τα συστήµατα παρακολούθησης µε
τεχνολογία Maximum Light Detection της DEGER. Έτσι µε λιγότερο κόστος
µπαταρίας (έως και 30%) για συγκεκριµένες ανάγκες κιλοβατώρων το MSS
παρέχει συνήθως αρκετή ηλιακή ενέργεια για άµεση κατανάλωση, ακόµη και
κατά τη διάρκεια τών πρωινών και απογευµατινών ωρών της ηµέρας.

Ο δεύτερος σηµαντικός παράγοντας για την χρήση αυτόνοµων συστηµάτων
είναι ότι οι ειδικά κατασκευασµένες για τη DEGER και βελτιστοποιηµένες
µπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης παρέχουν στον καταναλωτή ενέργεια ακόµη
και όταν τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν αρκετή ή ακόµη και καθόλου
ενέργεια.

ΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΤΗΣ DEGER ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MLD ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MSS

Στην αποθήκευση ηλιακής ενέργειας οι ιχνηλάτες της DEGER έχουν ένα
σηµαντικό πλεονέκτηµα. Οι µπαταρίες που χρησιµοποιούνται ως αποθήκες
ενέργειας µπορούν να εκφορτίζονται µε πιο αργό ρυθµό αποφεύγοντας
υψηλούς ρυθµούς εκφόρτισης των µπαταριών πολύ πιο συχνό φαινόµενο για
αυτόνοµα συστήµατα µε σταθερά φωτοβολταϊκά. Έτσι το σύστηµα χρειάζεται
λιγότερες µπαταρίες / λιγότερες εκφορτίσεις γεγονός που αυξάνει σηµαντικά
τη διάρκεια ζωής των µπαταριών. Αποτελέσµατα µετρήσεων της DEGER σε ήδη
εγκατεστηµένα συστήµατα είναι ότι τα συστήµατα MSS µε τεχνολογία MLD
εξοικονοµούν περίπου το 30% σε απαιτούµενη χωρητικότητα µπαταρίας.

Επιπλέον όταν ο ήλιος είναι στον ουρανό -όπου, παρεµπιπτόντως, ισχύει και
για ηµέρες µε συννεφιασµένο ουρανό - τα συστήµατα εντοπισµού παρέχουν
αρκετή ενέργεια για άµεση κατανάλωση. Εποµένως, οι µπαταρίες δεν
χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών. Και τα δύο έχουν µια
θετική επίδραση στην απόδοση του όλου συστήµατος.
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Ορθή χρήση περίσσειας ενέργειας
Το σύστηµα αυτονοµίας και εξοικονόµησης ενέργειας MSS δίνει τη
δυνατότητα στο χρήστη να ελέγχει την αυτονοµία του συστήµατος ανάλογα µε
τις ατοµικές του επιθυµίες και ανάγκες του. Πρώτα, η ηλιακή ενέργεια που
δεν χρησιµοποιείται άµεσα, κατευθύνεται στις µπαταρίες. Όταν οι µπαταρίες
είναι γεµάτες, η πλεονάζουσα ενέργεια µπορεί να τροφοδοτεί το δίκτυο ή να
χρησιµοποιηθεί για άλλο σκοπό όπως για την άντληση νερού σε δεξαµενή
αποθήκευσης ή για τη τροφοδότηση ένα συστήµατος θέρµανσης (αντίσταση
boiler). Αυτό ελέγχεται από έναν επιπλέον αυτοµατισµό στον πίνακα ελέγχου.
Εάν υποθέσουµε ότι εξακολουθεί να υπάρχει σύνδεση µε το δηµόσιο
ηλεκτρικό δίκτυο, το σύστηµα διαχείρισης της µπαταρίας µπορεί να ρυθµιστεί
µε τέτοιο τρόπο ώστε οι µπαταρίες να αποφορτίζονται µόνο έως το πολύ 50%.
Εφόσον φτάσει σε αυτή την ελάχιστη τιµή και δεν υπάρχει διαθέσιµη
παραγόµενη ηλιακή ενέργεια , το σύστηµα αποκτά αυτόµατα την ηλεκτρική
ενέργεια από το ηλεκτρικό δίκτυο. O ρυθµιστής της µπαταρίας µπορεί να
οριστεί υψηλότερα ή χαµηλότερα. Το ποσοστό 50% έχει νόηµα, δεδοµένου ότι
κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύµατος, το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει στο
νοικοκυριό ή στην εταιρεία ηλεκτρική ενέργεια, ακόµη και όταν η ηλιακή
ενέργεια δεν είναι άµεσα διαθέσιµη.

Το προϊόν MSS (Maximum Solar Storage) της DEGER
Το σύστηµα αυτονοµίας και εξοικονόµησης ενέργειας MSS είναι η ιδανική
λύση για εξοικονόµηση ενέργειας ή/και ενεργειακή αυτονοµία σε οικίες και
επιχειρήσεις. Αποτελεί και ένα ιδανικό πακέτο για εφαρµογή στα
προγράµµατα ΕΣΠΑ των επιχειρήσεων λόγω της ευρεία γκάµας επιλογών που
έχει αναπτύξει η DEGER. 
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Η DEGERHellas προσφέρει στην ελληνική αγορά µία πλήρη γκάµα επιλογών.
• ∆ιαθέσιµα συστήµατα µε ισχύ 5.0 kW, 3.7 kW και 3.0 kW 
• Λύση «όλα-σε-ένα», διαχειριστής δικτύου, µπαταρίας, αντιστροφέας ΦΒ 

πάνελ σε µια συσκευή
• Συµβατό σύστηµα µε οποιοδήποτε ΦΠ πάνελ µε 2MPPT trackers (στις 

εκδόσεις 5.0kW & 3.7 kW)
• Το πακέτο περιλαµβάνει µπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης 5kWh, 11kWh και 

22kWh @ 24V
• Όλα τα απαιτούµενα υλικά για τη διασύνδεση του καθώς και ειδική 

αντισεισµική βάση µπαταριών
• Περιλαµβάνεται online λογισµικό καθώς και ενσωµατωµένος δίαυλος 

επικοινωνίας Ethernet.

Ο συνδυασµός των MSS συστηµάτων µε ιχνηλάτες της DEGER τεχνολογίας
MLD µας προσφέρει τη δυνατότητα να έχουµε λιγότερες µπαταρίες για τις
ίδιες ενεργειακές ανάγκες σε σχέση µε την εγκατάσταση ΦΒ πάνελ σε
σταθερές βάσης ή στη στέγη. Το σύστηµα MSS βελτιστοποιεί τις ενεργειακές
ανάγκες και εξασφαλίζει οικονοµική και αδιάλειπτη παροχή πράσινης
ενέργειας στις καταναλώσεις της οικίας ή της επιχείρησης. Ταυτόχρονα
παρέχονται εξελιγµένες λύσεις για τη διαχείριση της περίσσειας ενέργειας
τροφοδοτώντας το δίκτυο εκτελώντας άντληση νερού σε δεξαµενή
αποθήκευσης ή τροφοδοτώντας ένα σύστηµα θέρµανσης boiler. Παράλληλα
υπάρχει η δυνατότητα παροχής της παραγόµενης ενέργειας σε τριφασικό
καταναλωτή µέσω της εγκατάστασης συγκεκριµένου αυτοµατισµού που είναι
σχεδιασµένος για τα συστήµατα MSS (3-phase sensor).

Το εξειδικευµένο τµήµα της DEGERHellas µπορεί να καθοδηγήσει τον κάθε
ενδιαφερόµενο προσφέροντας µια ενδελεχή τεχνοοικονοµική ανάλυση
παρέχοντας µια καινοτόµα λύση για οικιακές εφαρµογές καθώς και για
επιχειρήσεις που θέλουν να εντάξουν το καινοτόµο αυτό προϊόν στις
επενδύσεις τους µέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ καθώς τα MSS συστήµατα
έχουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για διασύνδεση τους µε το ελληνικό
δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρισµού. 
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