
INNTTEENNSSOOLL
Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

αυξήστε ΤΑ ΚΕΡΔΗ αυξήστε ΤΑ ΚΕΡΔΗ 
της επένδυσής σαςτης επένδυσής σας
αυξήστε ΤΑ ΚΕΡΔΗ 
της επένδυσής σας



ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΩ ΣΤΗΝ INNTENSOL THN ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗΣ ΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ;

ΤΙ ΟΦΕΛΟΣ ΕΧΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΥ;

Προλαμβάνονται & επιδιορθώνονται επιζήμια σφάλματα για την Φ/Β εγκατάσταση

Παρέχεται αδιάλειπτη λειτουργία στο 100% της απόδοσης της εγκατάστασης 

Εξασφαλίζεται μέγιστη παραγωγή άρα και αυξημένα κέρδη

Διασφαλίζεται η καταβολή τυχόν αποζημιώσεων από την ασφαλιστική σας εταιρεία.

Διασφαλίζεται η ισχύς των εγγυήσεων του εγκατεστημένου εξοπλισμού

Προτείνονται λύσεις βελτιστοποίησης απόδοσης παραγωγής της Φωτοβολταϊκής σας 

  εγκατάστασης παρεμβαίνοντας σε κατασκευαστικά σφάλματα και αστοχίες

Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις συντήρησης, βελτιστοποίησης απόδοσης και 

επιτήρησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της συντήρησης & βελτιστοποίησης Φ/Β εγκαταστάσεων 

που επιβεβαιώνεται από τα δεκάδες συμβόλαια συντήρησης σε όλη την  Ελλάδα

Είναι πιστοποιημένη με  ISO 9001:2008

Διαθέτει  άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό

Διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας  & απόλυτα 

εξειδικευμένο εξοπλισμό για την συντήρηση 

φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων βάσει του 

προτύπου ΕΝ 62446 

Συνολικά ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός 

είναι πιστοποιημένος & διακριβωμένος από 

τους οίκους κατασκευής για αξιόπιστα & 

ακριβή αποτελέσματα

Προσφέρει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με υπευ-

θυνότητα & αμεσότητα  σε ανταγωνιστικές τιμές

Αποτελεί εξουσιοδοτημένο συνεργάτη service 

κορυφαίων οίκων κατασκευής αντιστροφέων 

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:



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

24ωρη Τηλεφωνική υποστήριξη από Διπλωματούχους Μηχανικούς

Ηλεκτρονική παρακολούθηση εγκατάστασης μέσω τηλεμετρίας

Αναγνώριση βλαβών εντός 24ώρου - άμεση ενημέρωση επενδυτή

Μηνιαία γραπτή αναφορά παραγωγής & βλαβών

Σύγκριση θεωρητικής -πραγματικής παραγωγής

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ - Μέτρηση Απόδοσης καμπύλων I-V (PV Tester) AMPROBE SOLAR - 4000, 
& Σάρωση panel & strings με θερμοκάμερα FLIR E-60 για εντοπισμό hot spots

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ (INVERTERS) - Έλεγχος ενδείξεων μετρητικών διατάξεων, ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων, καρτών ελέγχου/ αναβάθμιση λογισμικού CLAMP METER - EXTECH EX845

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - Έλεγχος σημείων σύνδεσης βάσεων με αγωγούς γείωσης - Σύσφιξη
κοχλιών - μπουλονιών με δυναμόκλειδο - Έλεγχος ακίδων αντικεραυνικής προστασίας

ΓΕΙΩΣΕΙΣ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ - Μέτρηση αντίστασης γείωσης, αντίστασης μόνωσης καλωδίων,
ειδικής αντίστασης εδάφους FLUKE 1654B Multifunction Tester 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - Έλεγχος ορθής λειτουργίας ηλεκτρικών πινάκων AC/DC, 
 ανίχνευση υπεθερμάνασεων σε  ασφαλειοδιακοπτικό υλικό με θερμοκάμερα FLIR Ε-60 

: 

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - Έλεγχος λειτουργίας καμερών και συστημάτων 
ασφαλείας, Έλεγχος μπαταριών ups, Έλεγχος περιμετρικού φωτισμού

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΗΛΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - Επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας και διόρθωση
προσανατολισμού, Λίπανση κινητών μερών

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ - Ορθή λειτουργία  τμημάτων  Χειρισμού, Μέσης & 
Χαμηλής τάσης, παραλαβή δείγματος ελαίου για μέτρηση της διηλεκτρικής του αντοχής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - Τεχνική Ανάλυση & τεκμηρίωση ευρημάτων 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΕΝΤΟΣ 48 ΩΡΩΝ – Άμεση επέμβαση από τον εντοπισμό σφάλματος / βλάβης

ΠΛΥΣΙΜΟ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ  - Σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή 

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΟΡΤΩΝ – Με κατάλληλα μηχανήματα για προστασία του Η/Μ εξοπλισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - Προτάσεις 

διορθωτικών παρεμβάσεων για αύξηση της παραγόμενης ενέργειας



ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 85 & ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 21
Τ.Κ. 26441, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.: 2610 424.680 FAX: 2610 426.850
website: www.inntesol.gr, e-mail: info@inntensol.gr

INNTTEENNSSOOLL
Καινοτόμες Τεχνικές & Ενεργειακές Λύσεις

Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε μαζί μας.


