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H Τεχνική Εταιρεία “INNTENSOL- ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ” με δυναμική παρουσία στον ενεργειακό τομέα και με 

εμπειρία στην σχεδίαση και στην υλοποίηση παντός είδους φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις συντήρησης και 

επιτήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών. 

Στόχος της εταιρείας μας  είναι η πρόσφορα ενός πακέτου ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών επιτήρησης και συντήρησης σε ανταγωνιστικές τιμές βασιζόμενο 

πάντα στο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας και στον τελευταίας τεχνολογίας και 

απόλυτα εξειδικευμένο εξοπλισμό μας. Η εμπειρία μας  σε εγκαταστάσεις  υψηλής 

ποιότητας, τόσο σε επίπεδο κατασκευής όσο και σε επίπεδο συντήρησης, σε 

συνδυασμό με την τήρηση όλων των τεχνικών προδιαγραφών αποτελούν τα καλύτερα 

εχέγγυα για την απρόσκοπτη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού σας. Επιπλέον, 

είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε σχεδιαστικά ή κατασκευαστικά λάθη (π.χ. PID 

φαινόμενο) και μέσω προτάσεων ή παρεμβάσεων να πετύχουμε βελτιστοποίηση 

απόδοσης.  

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με  ISO 9001:2008 από την TÜV RHEINLAND, 

και το σύνολο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της 

συντήρησης είναι πιστοποιημένα και διακριβωμένα από τους οίκους κατασκευής. 

Ως εκ τούτου, η εταιρεία μας σας διασφαλίζει αξιόπιστα αποτελέσματα και υψηλού 

επίπεδου υπηρεσίες. 

Η δυναμική μας παρουσία στον χώρο της συντήρησης και βελτιστοποίησης 

φωτοβολταϊκών σταθμών επιβεβαιώνεται από τα συμβόλαια συντήρησης και 

επιτήρησης δεκάδων έργων σε όλη την  Ελλάδα.  

Εκφράζοντας το έντονο ενδιαφέρον της εταιρείας μας για μια  περαιτέρω συνεργασία 

μαζί σας σε οποιοδήποτε επίπεδο εσείς επιθυμείτε, είμαστε στην διάθεση σας για 

οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση.    

 

Με εκτίμηση 

INNTENSOL-ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
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Πιο αναλυτικά η εταιρεία μας είναι σε θέση να σας προσφέρει τις παρακάτω  υπηρεσίες: 

Α/Α ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Παρατηρήσεις 

1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  
 
 
 

Έλεγχος 
ποιοτικών – 
ποσοτικών 

χαρακτηριστικών 
- μεγεθών  & 
πληρέστερος 

έλεγχος εφόσον 
διαπιστωθεί μη 

ομαλή 
λειτουργία 

 
 
 

2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φ/Β 
ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

6μηνο ή 
12μηνο 

3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΩΝ 6μηνο ή 
12μηνο 

4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / 
ΕΔΡΑΣΗΣ 

6μηνο ή 
12μηνο 

5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ 

6μηνο ή 
12μηνο 

6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 6μηνο ή 
12μηνο 

7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 6μηνο ή 
12μηνο 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

6μηνο ή 
12μηνο 

9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΗΛΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

(εφόσον υπάρχει) 

6μηνο ή 
12μηνο 

10 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 
(εφόσον υπάρχει) 

6μηνο ή 
12μηνο 

 

 

Με την ολοκλήρωση κάθε συμφωνημένης  περιοδικής  συντήρησης θα 

παραδίδεται τεχνική έκθεση ελέγχου, η οποία θα περιλαμβάνει γραπτή αναφορά 

υφιστάμενης κατάστασης καθώς και προτεινόμενες αλλαγές – παρεμβάσεις για 

διόρθωση σφαλμάτων συνοδευόμενη από  σχετική τεκμηρίωση (σχέδια, 

φωτογραφίες, κτλ). 
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Εξοπλισμός / Λογισμικό   

 

 1. ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ FLIR Ε-60 (FLIR E-60):  

• Θερμογραφική απεικόνιση Φ/Β πλαισίων, ηλεκτρολογικών πινάκων, μηχανικών 
μερών.  

• Εντοπισμός αστοχιών και δυσλειτουργιών στις κυψέλες των πάνελ (hot spots-
θερμές κηλίδες).  

• Εντοπισμός θερμοκρασιακής ανομοιομορφίας πλαισίων σε μία στοιχειοσειρά και 
δυνατότητα εναλλακτικής ομαδοποίησης.  

• Εντοπισμός υπερφόρτωσης γραμμής και δυνατότητα ελέγχου διαστασιολόγησης 
καλωδιώσεων και ασφαλειών.  

• Έλεγχος στα μηχανικά μέρη για καταπόνηση από τριβές και αστοχίες.  
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2.  AMPROBE SOLAR-4000,  Solar-analyzer / Solar-sensor  

 

• Μέτρηση απόδοσης Φ/Β πλαισίων και στοιχειοσειρών (strings) στις τρέχουσες 
συνθήκες (μέτρηση θερμοκρασίας πλαισίου-μέτρηση προσπίπτουσας ακτινοβολίας 
W/m2) και δημιουργία καμπύλης έντασης-τάσης ρεύματος (I-V curve).  

• Αναγωγή μετρήσεων σε συνθήκες εργαστηρίου (STC) και δημιουργία καμπύλης 
απόδοσης πλαισίου.  

• Έλεγχος απόδοσης σε σχέση με την ονομαστική.  
• Έλεγχος κατάστασης πλαισίου ως προς τις εγγυήσεις του κατασκευαστή.  
• Έλεγχος σχεδιασμού Φ/Β σταθμού και ομαδοποίησης πλαισίων.  
• Δυνατότητα ανασχεδιασμού και βελτιστοποίησης του Φ/Β σταθμού.  
• Μέτρηση ακτινοβολίας 100-1200W/m2 (±5%).  
• Μέτρηση θερμοκρασίας πλαισίου 0-100 oC (± 3%).  
• Μέτρηση κλίσης Φ/Β πλαισίου.  
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3. FLUKE 1654B Multifunction Tester:  

• Δοκιμή συνέχειας ισοδυναμικών συνδέσεων με ρεύμα >250mA.  
• Μέτρηση αντίστασης μόνωσης με 50V, 100V, 250V, 500V και 1000VDC.  
• Μέτρηση χρόνου απόκρισης προστασίας διαφορικού ρεύματος.  
• Μέτρηση ρεύματος λειτουργίας προστασίας διαφορικού ρεύματος (ρελέ).  
• Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλματος. 
• Υπολογισμός τάσης επαφής κατά τη λειτουργία του ρελέ.  
• Υπολογισμός αναμενόμενου ρεύματος βραχυκύκλωσης.  
• Έλεγχος ποικιλότητας και εύρεση φάσεων.  
• Προσεγγιστική μέτρηση αντίστασης γείωσης χωρίς χρήση βοηθητικών ράβδων.  
• Μέτρηση τιμής εκτεταμένης και σημειακής τιμής αντίστασης γείωσης.  
• Μέτρηση ειδικής αντίστασης του εδάφους.  

 

 

 

4. EXTECH EX845, TRUE RMS CLAMP METER 

 

• Αμπεροτσιμπίδα AC/DC, 1000A,  
• Βιομηχανικής χρήσης κατηγορίας IV με θερμόμετρο laser,  
• Λειτουργία METERLiNK για ασύρματη μετάδοση των μετρήσεων στις θερμικές 

κάμερες FLIR. 
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5. Λογισμικό FINE 10 NG της 4Μ 

 Ηλεκτρολογικά :  Αvαλυτικoί υπoλoγισμoί oπoιασδήπoτε Ηλ/κής εγκατάστασης 
(καλώδια, όργανα προστασίας κλπ) σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384 (και επίσης και κατά 
KEHE και VDI). Θεώρηση όλων των παραμέτρων (θερμοκρασία περιβάλλοντος, 
τρόπος και μέσο τοποθέτησης καλωδίων κλπ). Υπολογισμός οργάνων προστασίας 
με το ρεύμα ή με το καλώδιο και παρουσίαση όλων των ενδιάμεσων 
αποτελεσμάτων των υπολογισμών (πχ. επιτρεπόμενο ρεύμα σε κάθε γραμμή). 
Αυτόματoς υπoλoγισμός πτώσης τάσης τμημάτωv, κλάδωv και δυσμενέστερου 
κλάδου. Αυτόματη 0καταvoμή φάσεωv. Αvαλυτικoί υπoλoγισμoί πιvάκωv (βαθμός 
προστασίας, έλεγχοι βραχυκυκλωμάτων κλπ). Αυτόματη δημιoυργία 
μovoγραμμικώv διαγραμμάτωv πιvάκωv και διαγράμματoς διαvoμής 
εγκατάστασης. Γενικός υπολογισμός υποσταθμού. Πρoμετρήσεις, κoστoλόγηση, 
πρoσφoρά, κατάλογος κατά ΑΤΗΕ, τεχνικές περιγραφές (για ισχυρά και ασθενή). 
Εκτύπωση του τεύχους της μελέτης με τα λεπτομερή διαγράμματα των πινάκων, 
καθώς και του διαγράμματος διανομής. 

 Υποσταθμοί : Πλήρεις Υπολογισμοί και σχέδια για οποιαδήποτε περίπτωση 
υποσταθμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις Προδιαγραφές της ΔΕΗ. 
Ειδικότερα, το πρόγραμμα πραγματοποιεί τον υπολογισμό των ασφαλειών, των 
διακοπτών, των καλωδίων μέσης τάσης, των μπαρών μέσης τάσης, των μπαρών 
χαμηλής τάσης, καθώς επίσης και του αναγκαίου αερισμού. Παράγει αναλυτικές 
εκτυπώσεις για όλα τα παραπάνω, καθώς επίσης και τα τελικά σχέδια του 
υποσταθμού με όλες τις λεπτομέρειες. 

 Φωτοβολταικά : Πρόγραμμα μελετών τεχνο-οικονομικής αξιολόγησης συστημάτων 
Φωτοβολταΐκών Συλλεκτών, τόσο για τις εγκαταστάσεις που διασυνδέονται με το 
δίκτυο της ΔΕΗ (παραγωγή ρεύματος για ΔΕΗ) 
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