


Η εταιρεία μας

Η Elval Colour είναι θυγατρική του 

ομίλου εταιριών ELVAL, του 

κλάδου αλουμινίου της 

VIOHALCO.

Αντικείμενο μας είναι η παραγωγή 

σύνθετων πάνελ αλουμινίου 

etalbond, και βαμμένων 

προϊόντων αλουμινίου για 

εξωτερικές επενδύσεις κτιρίων και 

εσωτερικές εφαρμογές.

Τα προϊόντα μας προορίζονται 

επίσης για εφαρμογές σε σήμανση, 

εταιρική ταυτότητα και ψηφιακή 

εκτύπωση.

Το εργοστάσιό μας βρίσκεται στα 

Οινόφυτα σε οικόπεδο 38.000m2.

Απασχολούμε περίπου 200 άτομα.

In more than 

countries

exports



Περιγραφή εγκαταστάσεων εργοστασίου Οινοφύτων
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Πηγές ενέργειας

• Ηλεκτρική (κυρίως)

• Φυσικό αέριο

Ηλεκτρική εγκατάσταση

• Συνδεδεμένοι στα 20kV

• 1 M/Σ, 20/0,4kV, 2500kVA

• 1 M/Σ, 20/0,69kV, 1250kVA 



• Κινητήριος 4.500KW

• Θερμική 2.200KW

Εγκατεστημένη ισχύς

• 8.000MWh (2021) 

• 9.000MWh (2022)

Ετήσια Κατανάλωση

Λειτουργία 24/ 7

Περιγραφή εγκαταστάσεων εργοστασίου Οινοφύτων



Ενεργειακές πιστοποιήσεις

ΙSΟ 50001- Energy management

• Μείωση κόστους

• Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

• Βελτίωση βιωσιμότητας



Ενεργειακές πιστοποιήσεις

ISO 14064 – Κλιματική αλλαγή - Carbon footprint

• ISO 14060: Ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση, αναφορά και επιβεβαίωση 

των εκπομπών ΑΘ.

• Η κλιματική αλλαγή που προκύπτει από ανθρωπογενή δραστηριότητα έχει 

αναγνωριστεί ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 

κόσμος.

• Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει σημαντικά:

➢ διαθεσιμότητα πόρων

➢ οικονομική δραστηριότητα

➢ ανθρώπινη ευημερία
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Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας



✓ Μονώσεις σωλήνων

✓ Μονώσεις φούρνων

✓ Κενά φούρνων – Μείωση θερμικών απωλειών

✓ Εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών 

✓ Υδραυλικές αντλίες με αντιστάθμιση πίεσης

Γενικά είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί το όφελος

Έργα εξοικονόμησης ενέργειας



✓ Αντικατάσταση λαμπτήρων με LED

• 200 φωτιστικά σώματα με λάμπες Hg (400W) αντικαταστάθηκαν 

• με LED ισχύος 138W

• 7.500h/ y

• Εξοικονόμηση 2.000KWh

✓ Αντικατάσταση κινητήρων με νέους με καλύτερο Efficiency class (IE4)

Έργα εξοικονόμησης ενέργειας



Φωτοβολταϊκά

• Λάβαμε την απόφαση αρχές του 2021

• Payback period >4y

• Νομικό καθεστώς: 1MWp ή έως τη Συμφωνημένη Ισχύ

• 1MWp με ενεργειακό συμψηφισμό (Net metering)

• 1851 πανελς, 540Wp, μονοκρυσταλλικής τεχνολογίας

• 9 inverters Huawei, ισχύος 120KW έκαστος

• Πλήρης ηλεκτρολογικός πίνακας

• Ύψος επένδυσης >500.000€

• Ανάδοχος του έργου: Redex



➢ Αίτηση στο ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας

➢ Επί της οροφής

➢ Ψύκτες ύδατος επί της οροφής

➢ Άδεια μικρής κλίμακος

➢ Διαφώτιστα

➢ Στατική μελέτη

➢ Γραμμές ζωής

➢ Πρόσβαση στην οροφή

Φωτοβολταϊκά



Ασφάλεια & Υγιεινή

• Προ της έναρξης των εργασιών:

▪ Υποβλήθηκε Risk Assessment.

▪ Υποβλήθηκαν πιστοποιητικά εκπαίδευσης εργασιών σε ύψος του 

προσωπικού που απασχολήθηκε στις εργασίες.

▪ Υποβλήθηκαν πιστοποιητικά ελέγχου-καλής λειτουργίας της 

κινητής εργοεξέδρας που χρησιμοποιήθηκε για παροχή 

πρόσβασης στην οροφή.

▪ Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού του εργολάβου 

από τον Υπεύθυνο Α&Υ της εταιρείας.

• Κατά την επιτέλεση των εργασιών:

▪ Εκδίδονταν άδειες εργασίας σε ύψος σε κάθε απασχολούμενη 

ομάδα εργασίας, με ημερήσια ισχύ.

▪ Πραγματοποιούνταν επιτόπιες επιθεωρήσεις σε καθημερινή 

βάση, όπου και ελέγχονταν οι συνθήκες Α&Υ, καθώς και η 

ευταξία-καθαριότητα της περιοχής εργασίας.

• Ηλεκτρολογικός πίνακας ΦΒ:

▪ Αυτοματισμός ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος το ΦΒ να 

τίθεται εκτός.



• Χρόνος υλοποίησης έργου > 12μήνες

• Εργασία κατά τους χειμερινούς μήνες

• Ολοκλήρωση έργου Απρίλιος 2022

• Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, Μάιος 2022

• Σύμβαση με πάροχο

• ΥΔΕ

• Τηλεμετρία

Φωτοβολταϊκά



Π = Ι + Ε

Κ = Α + Π - Ε

• Π Παραγόμενη Ενέργεια.  Η συνολική ενέργεια που παράχθηκε από το ΦΒ σύστημα. 

• Ι Ενέργεια που ιδιοκαταναλώνεται.  Η ενέργεια που παράχθηκε από το ΦΒ σύστημα 
και καταναλώνεται από την εγκατάσταση. 

• Ε Εγχεόμενη Ενέργεια. Η ενέργεια που παράχθηκε από το ΦΒ σύστημα και εγχύθηκε στο
Δίκτυο.

• Κ Καταναλισκόμενη Ενέργεια. Είναι η ενέργεια που κατανάλωσε η βιομηχανική εγκατάσταση.

• Α Απορροφώμενη Ενέργεια. Είναι η ενέργεια που απορροφήθηκε από το Δίκτυο. 





Αποτελέσματα

Επαύξηση 

Συμφωνημένης 

Ισχύος

Νέα 

εγκατάσταση 

1.1MWp

Payback 

period <2y



Αποτελέσματα

Μέγιστη ισχύς: 800kW

Παραγωγή: 

• 6MWh/24h

• 1.300MWh/y



Ευχαριστώ 

για την προσοχή σας!


